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Efnisyfirlit 

í tímaröð. 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

1 9. jan.  Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- 
haldsfundar ..........0000000 00. nn en... 1 

2 13. febr. Lög um breyting á lögum, nr. 40 18. maí 1978, um tekju- 
skatt, sbr. lög nr. 7 22. febrúar 1980 og lög nr. 20 
7. maí 1980, um breyting á þeim lögum ............ 23 

3 24. febr. Lög um söngmálastjóra og Tónskóla þjóðkirkjunnar 4—5 
4 25. febr. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands 0... FO FKR 5 
5 1. mars Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

tekinn við stjórnarstörfum ........02.0000 000... 5 
6 2. mars Lög um breyting á lögum nr. 67/1966, um vélstjóranám 6 
7 10. mars Lög um breyting á lögum nr. 38/1971, um Kennara- 

háskóla Íslands .........2.00.0000 000. ne enn 6—7 
8 4. apríl Lög um úrskurðaraðila í deilu um starfsaldurslista flug- 

manna Flugleiða hf. ...........0.000000 00.00.0000... S-9 
10 13. apríl Lög um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu ...... 22—24 
9 16. apríl Barnalög ..........0000000 00 nn ene 10—22 

11 22. apríl Lög um breyting á lögum nr. 120 31. desember 1976 um 
tollskrá o. fl. með síðari breytingum .............. 25—26 

14 24. apríl Lög um breyting á lögum nr. 108 31. desember 1974 um 
Framleiðslueftirlit sjávarafurða .................. 33—34 

15 24. apríl Lög um tímabundið olíugjald til fiskiskipa .......... 34—35 
13 28. apríl Lánsfjárlög fyrir árið 1981 ............000.0000.000.00. 29—33 
12 30. apríl Lög um verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds óg bindi- 

skyldu innlánsstofnana ........00.00000. 0... 000... 21—28 
16 8. maí Lög um breyting á lögum nr. 2 1. febr. 1980, um breyt- 

ing á lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum, 
nr, 5 13. febr. 1976 ...........0.200000 000... 0... 36 

18 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 55 15. april 1971, um fisk- 
vinnsluskóla  .........00000000 0000 n 38—39 

19 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 85/1968, um eiturefni og 
hættuleg efni ..........000000000 000... 40 

17 13. maí Lög um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhús- 
MÆæði ........2.000 nennt 91—38 

20 18. maí Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 
19/1940, sbr. lög nr. 22/1955 ........00000.0. 00... 41—44



IV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

21 18. maí Lög um kirkjubyggingasjóð ...........0.20.00.00.0.00. 44-46 
22 18. maí Lög um breyting á og viðauka við lög nr. 46 25. apríl 

1973, um kjarasamninga opinberra starfsmanna, sbr. 
lög nr. 23/1977, lög nr. 58/1977 og lög nr. 61/1977 .. 46—47 

23 18. maí Lög um breyting á lögum nr. 34 18. febr. 1953, um verð- 
jöfnun á olíu og bensíni ..........20..000000.000.. 47 

24 18. maí Lög um breytingu á lögum nr. 94/1933, um tékka .... 48 
66 18. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að full- 

gilda fyrir Íslands hönd Norðurlandasamning um 
félagslegt öryggi, m. fylgiskj.  .........0.0000... 177—186 

67 18. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að fullgilda fyrir 
Íslands hönd samning um varnir gegn mengun 
sjávar frá landstöðvum, m. fylgiskj. #............ 187—201 

25 21. maí Lög um breyting á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekju- 
skatt og eignaskatt, sbr. lög nr. 7 22. febrúar 1980, 

lög nr. 20 7. maí 1980 og lög nr. 2 13. febrúar 1981 .. 49—54 
26 21. maí Lög um sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti 

Og kex ........002000000 nr 55—56 
27 25. maí — Lög um rétt mannattil að kalla sig viðskiptafræðinga eða 

hagfræðinga ...........0.00020.000 000... 57 
70 25. maí Forsetabréf um þinglausnir #..........0020.00 0000... 216 
28 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um með- 

ferð einkamála í héraði ..............0.0..000.00... 58—66 
29 26. maí Lög um tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands og 

Rannsóknastofnunar landbúnaðarins að Stóra-Ármóti 66—67 
30 26. maí Lög um breyting á lögum um almannatryggingar nr. 

67/1971, með síðari breytingum .................... 67—68 
31 26. maí Lög um breytingu á lögum nr. 120/1976, um tollskrá, 

með síðari breytingum ..........0....0...0... 0... 68 
32 26. maí Lög um lagningu sjálfvirks síma ...............0.... 69 
33 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 35/1960, um lögheimili .. 69—70 
34 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 52 12. maí 1970, um eftir- 

lit með skipum .....0.....00000000n sn. 10—71 
ðð 26. maí Lög um þýðingarsjóð ...........002000000 00.00.0000. 11—72 
36 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 95/1975, um breyting á 

lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með sið- 
ari breytingum ..........00000000.0ne 0... 72 

37 26. maí Lög um ábyrgðarheimildir vegna lántöku Bjargráða- 
SJÓðÐS 2... ene 73 

38 26. maí „ Lög um breyting á lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar 
í fiskveiðilandhelgi Íslands, sbr. lög nr. 42 13. maí 
1977 og lög nr. 67 30. maí 1979 .............00.0.. 73 

39 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 63/1974, um grunnskóla .. 74 
40 26. maí „Lög um breyting á lögum nr. 112 frá 1976, um byggingu 

og rekstur dagvistarheimila fyrir börn ............. 74 
41 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um 

söluskatt, með áorðnum breytingum .............. 75



v 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

42 26. maí Lög um breyting á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 
57/1978 .........0000 00 75 

43 26. maí Lög um Þróunarsamvinnustofnun Íslands ............ 76—77 
44 26. maí Lög um horfna menn .........0.000.00 000... 0... 78—82 
45 29. maí Lög um breytingu á lögum nr. 15/1979 um breytingu á 

lögum nr. 101/1966 um Framleiðsluráð landbúnaðar- 
ins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbún- 
aðarvörum 0. fl. ......2...000000 0000 enn 82—84 

46 29. maí Lög um breyting á og viðauka við lög nr. 29 26. maí 
1976, um kjarasamninga Bandalags starfsmanna ríkis 
Og bæja .........00000000 0000 84—85 

47 29. maí Lög um breytingar á lögum vegna umbóta á opinberum 
byggingum í þágu fatlaðra ........0.2.2000.00.000.. 85—86 

48 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 49/1974, um lífeyrissjóð 
sjómanna, með áorðnum breytingum, sbr. lög nr. 
15/1980  ......00...00 0000 86—88 

49 29. maí Lög um framkvæmdasjóð aldraðra .........000..0... 88—89 
50 29. maí Lög um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit .......... 90— 105 
51 29. maí Lög um varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á 

Þlöntum  .........20000000nnen rn 106—107 
52 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 97/1979, um eftirlaun til 

aldraðra .......002202000 0000 107—-108 
53 29. maí Lög um loðdýrarækt .......0...0000000 0... ð nn... 108—110 
54 29. maí Lög um Landkaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna 110—112 
55 29. maí Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 40/1968, sbr. 

lög nr. 55/1970 og lög nr. 30/1977 ....200000..... 113—114 
56 29. maí Lög um vitamál ..........0000000 0000 nn... 114—118 
68 29. maí Lög um aðild Íslands að samningi um framtíðarsam- 

vinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norðaustur-Atlants- 
hafi, m. fylgiskj. ........02200.0000 0000... 202—214 

69 29. maí Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 
19/1940, sbr. lög nr. 41/1973, lög nr. 24/1976 og lög 
nr. 52/1980  ........00000nne ser 215 

64 2. júní Lög um atvinnuleysistryggingar  ...........0.0.0.0.... 137—146 
57 3. júní Lög um veitingu ríkisborgararéttar ................ 119—120 
58 4. júní Lög um lagmetisiðnað og Þróunarsjóð lagmetisiðnað- 

ATÍNS 2... 121—124 
59 4. júní Lög um stálbræðslu  ..........00000 000... 0... 124— 125 
60 4. júní Lög um raforkuver # .......00.00000 00 renn 125—127 
61 4. júní Lög um steinullarverksmiðju #.........00..000000.. 127—128 
62 4. júní Lög um sjóefnavinnslu á Reykjanesi ............0... 128—130 
63 5. júní Lög um kerfisbundna skráningu á upplýsingum, er varða = 

einkamálefni ..........000.000 0000. 130— 137 
65 11. júní Auglýsing um þingsályktun um vegáætlun fyrir árin 

1981— 1984  ......000000 00 147—176 
71 28. júlí Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ................eeesvsse er 217



VI 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

72 28. júlí Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands ...... 217—218 

13 6. ágúst Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og tek- 
inn við stjórnarstörfum ........000..0..0 0... 218 

74 28. ágúst Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðla- 
banka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu 
hinn 26. ágúst 1981 o.fl. .........000000 0000. 219 

75 14. sept. Lög um tekjuskatt og eignarskatt .................... 220—267 
76 14. sept.  Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fundar 

laugardaginn 10. október 1981 ...........0.00..0... 268 
79 23. sept. Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð nr. 78/1979 fyrir Háskóla Íslands með 
áorðnum breytingum ............00.00.00 00... 274—275 

71 1. okt. Lög um dýralækna ..............0..0.0.0 000. 00 269—273 
78 21. okt. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands .............0.00 0000. 273 
80 2. nóv. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

tekinn við stjórnarstörfum ........... A 275 
95 11. des. Lög um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, 

verðmiðlun og söln á landbúnaðarvörum o. fl. ...... 474—-486 
85 18. des. — Forsetabréf nm frestun á fundum Alþingis .......... 279 
81 21. des. Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- 

lands um breytingu á gengi íslenskrar krónu hinn 26. 
ágúst 1981 o.fl. ...............0.00.00.00 0000 276—277 

82 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 107 30. des. 1978, um sér- 
stakt tímabundið vörugjald, með áorðnum breytingum 277 

83 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 120 31. des. 1976, um toll- 
skrá o.fl., með áorðnum breytingum .............. 277—-278 

84 28. des. Lög um breytingu á lögum nr. 5 13. febr. 1976, um út- 
flutningsgjald af sjávarafurðum, með síðari breyting- 

UM 2... 278—279 
87 29. des. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta 

fyrir Íslands hönd viðbótarsamning við Norðurlanda- 
samnins um aðstoð í skattamálum, með fylgiskjali  281—297 

86 31. des. Lög um iðnráðgjafa ..........0......02000 00. ....0.0.... 280 
88 31. des. Lög um breyting á lyfjalögum, nr. 49/1978 .......... 298 
89 31. des. Lög um breytingu á lögum, nr. 83/1974, um verðjöfn- 

unargjald sf raforku. ásamt síðari breytingum ....  298—299. 
90 31. des. Lög nm hrevting á lögum nr. 5? 14. áss! 1959, um kosn- 

ingar til Alþingis ................20.00 0. 0... 299—300 
91 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 48/1966, um Stofnlána- 

deild verslunarfyrirtækja (verslunarlánasjóð) ...... 300 
92 381. des. Lög um breyting á lögum nr. 45/1972, um Stofnlánadeild 

samvinnufélaga „...........20..00000 00 nn... 301 
93 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 49/1981, um Framkvæmda- 

sjóð aldraðra ...............0. 0000... 301—-302 
94 31. des. Fjárlög ................00000 0. sn sn 303—473



Yfirlit 
eftir málaflokkum. 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Ábyrgðarheimildir, sjá Ríkisábyrgðir. 

Almannatryggingar. 

36 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 95/1975, um breyting á 

lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síð- 

ari breytingum .........00.00000 0000. 000... 72 

30 26. maí Lög um breyting á lögum um almannatryggingar nr. 

67/1971, með síðari breytingum ......0200.0.00.00... 67—68 

Alþingi. 

1 9. jan Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fram- 

haldsfundar  ......0..00.000s0 00 senn 1 

70 25. maí  Forsetabréf um þinglausmir .......0.00000000..0.0.. 216 

76 14. sept. Forsetabréf um að Alþingi skuli koma saman til fundar 

laugardaginn 10. október 1981 ........00000....... 268 

85 18. des Forsetabréf um frestun á fundum Alþingis .......... "0279 

90 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 52 14. ágúst 1959, um kosn- 

ingar til Alþingis ........000.0000. 000. ene. 0... 299—-300 

Alþjóðasamningar. 

67 18. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina að fullgilda fyrir 

Íslands hönd samning um varnir gegn mengun sjávar 

frá landstöðvum, m. fylgiskj. .......0.0000000.0... 187—201 

68 29. maí Lög um aðild Íslands að samningi um framtíðarsam- 

vinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norðaustur-Atlants- 

hafi, m. fylgiskj. .........000000.000 0... 0... 202—214 

69 29. maí Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/ 

1940, sbr. lög nr. 41/1973, lög nr. 24/1976 og lög nr. 
52/1980  .....000.0000 ene. 215 

Atvinnuleysistryggingar, sjá Félagsmál. 

Atvinnuréttindi. 

27 25. maí Lög um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga 

eða hagfræðinga ...........00000000 00.00.0000... 57 
71 „1. okt. Lög um dýralækna ........00..000.000000.... FA 269—-273



VIII 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Atvinnuvegir, sjá Iðnaður; Landbúnaður; Sjávarútvegur. 

Bankamál. 

12 30. apríl Lög um verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindi- 
skyldu innlánsstofnana ..........0.0.00000.00.00.. 27—28 

24 18. maí Lög um breytingu á lögum nr. 94/1933, um tékka. 48 
74 28. ágúst „Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðla- 

banka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu 
hinn 26. ágúst 1981 o.fl. .........0000000000.0. 0... “219 

81 21. des. Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- 
lands um breytingu á gengi íslenskrar krónu hinn 
26. ágúst 1981 o.fl. .............00.0.00 0000. 276—-277 

Barnavernd. 

9 15. apríl Barnalög .................0..0.000 0000. 10—-22 
40 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 112 frá 1976, um byggingu 

og rekstur dagvistarheimila fyrir börn ............ 74 

Bátaábyrgðarfélög, sjá Siglingar; Skip; Tryggingar. 

Bráðabirgðalög. 
74 28. ágúst. Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðla- 

banka Íslands um breytingu á gengi Íslenskrar krónu 
hinn 26. ágúst 1981 o.fl. .........00.00000 000... 219 

. Dánarsönnun. 

44 „26. maí Lög um horfna menn ..........s.00.e..nee en 1882 

Dómsmál. 

28 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um með- 
ferð einkamála í héraði ..............0000000000... 58—66 

34 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 52 12. maí 1970, um eftir- 
lit með skipum ...........0..0.00 0000... 70—71 

44 26. maí Lög um horfna menn ...............0.0000 0. 000. 78—82 

Dýralæknar. 

11.. 1. okt. Lög um dýralækna -...............000000 0000 269—273 

Efnahagslögsaga, sjá Landhelgismál. 

Efnahagsmál. 

10 13. apríl Lög um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu ...... 22—24 
12 30. apríl Lög um verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindi- 

skyldu innlánsstofnana ..............2.000. 0000... 21—28 
13 28. apríl Lánsfjárlög fyrir árið 1981 ............00.0.0..00.0.00.... 29—33 
16 8. maí — Lög umbreyting á lögum nr. 2 1. febr. 1980, um breyt- 

ing á lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum, 
nr.5 13. febr. 1976 ............0.0% 00... RIÐ 36



IX 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Erfðamál. 

44 26. maí Lög um horfna menn ......0000eencneenn ne... 18—82 

Fasteignir. 

17 13. maí Lög um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhús- 

NÆÐI ........000 00 37—38 

47 29. maí Lög um breytingar á lögum vegna umbóta á opinberum 

byggingum í þágu fatlaðra .......0...0000..000..... 85—86 

54 29. maí Lög um Landkaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna 110—112 

Félagsmál. 

8 9. apríl Lög um úrskurðaraðila í deilu um starfsaldurslista flug- 

manna Flugleiða hf. ..........000000. 0... 00... 0... 8-9 

10 13. apríl Lög um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu ...... 22—24 

47. 29. maí Lög um breytingar á lögum vegna umbóta á opinberum 

byggingum í þágu fatlaðra ..........000.0.0...0.. 0... 85—86 

49 29. maí Lög um framkvæmdasjóð aldraðra ..........0.000..- 88—89 

52 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 97/1979, um eftirlaun til 

aldraðra ..........000.0 nr err 107—108 

63 5. júní Lög um kerfisbundna skráningu á upplýsingum, er 

varða einkamálefni ........0000.00.0.enn ene. 130— 137 

64 9. júní Lög um atvinnuleysistryggingar ........0..000.0..... 137—146 

93 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 49/1981, um Framkvæmda- 

sjóð aldraðra ........2.2200 000 err 301—-302 

Fiskveiðar, sjá Sjávarútvegur. 

Fjárlög, ríkisreikningur. 

13 28. apríl Lánsfjárlög fyrir árið 1981 .........00.000000 0. ....0.. 29—33 

94 81. des. Fjárlög ..........00000000 0. a en nan ner 303—473 

Fjarskipti. 

32 26. maí Lög um lagningu sjálfvirks síma .....0.2.0.000000.0.. 69 

Flugmál. 

8 9. apríl Lög um úrskurðaraðila í deilu um starfsaldurslista flug- 

manna Flugleiða hf. ..........0002200 0000... 000... 8-9 

Forseti Íslands. 

4 95. febr. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands ........0200000 00 ne enn 5 

5 1. mars Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 

tekinn við stjórnarstörfum .........000000...0.00..0. 5 

71 28. júlí Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 

Íslands .........000000 00 serien 217
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73 6. ágúst Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 
tekinn við stjórnarstörfum ..........200.0...0..0... 218 

78 21. okt. Auglýsing um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta 
Íslands ............... ERSSRRSRRRRÐ SSR 273 

80 2. nóv. Auglýsing um að forseti Íslands sé kominn heim og 
tekinn við stjórnarstörfum ..........00.00...0....0.. 275 

Gengismál, sjá Bankamál. 

Gjaldeyrismál. 

74 28. ágúst Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðla- 
banka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu 

hinn 26. ágúst 1981 o.fl. ........00..00000.. 0... 219 
81 21. des. — Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- 

lands um breytingu á gengi íslenskrar krónu hinn 
26. ágúst 1981 o.fl. ..............0.0 00... 276—277 

Gjöld, sjá Skattar, sjöld. 

Háskóli Íslands. 

72 28. júlí Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands ...... 217—218 

79 23. sept. Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 
á reglugerð nr. 78/1979 fyrir Háskóla Íslands með 
áorðnum breytingum .................0.0000.0 0000... 214—275 

Hegningarlög, sjá Refsilög. 

Heilbrigðismál. 

19 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 85/1968, um eiturefni og 
hættuleg efni ...........2.......0.0.. 0... 40 

42 26. maí Lög um breyting á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 
$7/1978 ......0....... 0 75 

50 29. maí Lög um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit .......... 90— 105 
88 31. des. Lög um breyting á lyfjalögum, nr. 49/1978 .......... 298 

Iðnaður. 

26 21. maí Lög um sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti 
og kex „........0.0000 nn 55—56 

58 4. júní Lög um lagmetisiðnað og Þróunarsjóð lagmetisiðnað- 
APÍNS .....0..0020000.0 nn 121— 124 

59 4. júní Lög um stálbræðslu ...............000..0. 00... 0... 124— 125 
61 4. júní Lög um steinullarverksmiðju .............00000.....0. 127—128 
62 4. júní Lög um sjóefnavinnslu á Reykjanesi ................ 128—130 
86 31. des. Lög um iðnráðgjafa ..............000.. 0000... 280
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal ' 

Innflutningsmál. 

11 292. apríl Lög um breyting á lögum nr. 120 31. desember 1976 um 

tollskrá o.fl. með síðari breytingum ........0.0.0... 25—26 

26 21. maí Lög um sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti 

Og kex .....0000 000 55—56 

Jarðir (kaup, sala). 

54 29 maí Lög um Landkaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna  110—112 

Kennarar, sjá Menntamál. 

Kirkjumál. 

3 94. febr. Lög um söngmálastjóra og Tónskóla þjóðkirkjunnar 4—5 

91 18. maí Lög um kirkjubyggingasjóð .......00000000 00... 00. 44—46 

Kosningar. 

90 31. des Lög um breyting á lögum nr. 52 14. ágúst 1959, um kosn- 

ingar til Alþingis .........00000000 000... 00... 299—300 

Landbúnaður. 

29 26. maí Lög um tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands og 

Rannsóknastofnunar landbúnaðarins að Stóra-Ármóti 66—67 

45 29. maí Lög um breytingu á lögum nr. 15/1979 um breytingu á 

lögum nr. 101/1966 um Framleiðsluráð landbúnaðar- 

ins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbún- 

aðarvörum O.fl. ........00000 0000 82—84 

51 29. maí Lög um varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á 

plöntum  ......0000000 00 106-—-107 

53 29. maí Lög um loðdýrarækt .........0.00.0000 0... nn... 108—110 

71 1. okt. Lög um dýralækna ........00000.000 00 nn nn nn... 269—-273 

95 11. des. Lög um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, 

verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o.fl. ......  474-486 

Landhelgismál. 

38 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar 

í fiskveiðilandhelgi Íslands, sbr. lög nr. 42 13. maí 

1977 og lög nr. 67 30. maí 1979 ......000000.00... 73 

Lántökur. 

13 28. apríl Lánsfjárlög fyrir árið 1981 ........22002000.0... 00... 29—33 

37 26. maí Lög um ábyrgðarheimildir vegna lántöku Bjargráða- 

SJÓÐS ........00000 000 73 

Launamál. 

8 9. apríl Lög um úrskurðaraðila í deilu um starfsaldurslista flug- 

manna Flugleiða hf. ...........00000000. 0... .0.0... 8S-9
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10 13. apríl Lög um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu ...... 22—24 
22 18. maí Lög um breyting á og viðauka við lög nr. 46 25. april 

1973, um kjarasamninga opinberra starfsmanna, sbr. 
lög nr. 23/1977, lög nr. 58/1977 og lög nr. 61/1977 4647 

46 29. maí Lög um breyting á og viðauka við lög nr. 29 26. maí 
1976, um kjarasamninga Bandalags starfsmanna ríkis 
og bæja ............000.0000000 nes 84—85 

48 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 49/1974, um lifeyrissjóð 
sjómanna, með áorðnum breytingum, sbr. lög nr. 15/ 
1980  .......0.002 000 86-—-88 

52 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 97/1979, um eftirlaun til 
aldraðra  ............000.00000 00 107—108 

Lífeyrissjóðir. 

48 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 49/1974, um lífeyrissjóð 
sjómanna, með áorðnum breytingum, sbr. lög nr. 

19/1980 ........000 00 86—88 

Lyf, sjá Heilbrigðismál. 

Lögheimili. 

33. 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 35/1960, um lögheimili 69—70 

Menntamál. 

3 24. febr. Lög um söngmálastjóra og Tónskóla þjóðkirkjunnar 4-5 
6 2. mars Lög um breyting á lögum nr. 67/1966, um vélstjóranám 6 
7 10. mars Lög um breyting á lögum nr. 38/1971, um Kennara- 

háskóla Íslands ..............00.0000 0200... 6—7 
18 12. maí Lög um breyting á lögum nr. 55 15. apríl 1971, um fisk- 

vinnsluskóla ..............00%%0 00. ses 38—39 
35 26. maí Lög um þýðingarsjóð ............000.0 000... 71—72 
39 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 63/1974, um grunnskóla 74 
40 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 112 frá 1976, um byggingu 

og rekstur dagvistarheimila fyrir börn ............ 74 
72 28. júlí Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands ...... 217—218 
79 23. sept. Auglýsing um staðfestingu forseta Íslands á breytingu 

á reglugerð nr. 78/1979 fyrir Háskóla Íslands með 
áorðnum breytingum ................0.00.000 0000... 274—275 

Milliríkjasamningar, sjá Alþjóðasamningar; Norræn samvinna. 

Norræn samvinna. 

66 18. maí Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að full- 
gilda fyrir Íslands hönd Norðurlandasamning um fél- 

177—186 agslegt öryggi, m. fylgiskj. ................000.0.0...
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

87 29. des. Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta 

fyrir Íslands hönd viðbótarsamning við Norðurlanda- 

samning um aðstoð í skattamálum, með fylgiskjali 281—-297 

Opinberir starfsmenn. 

22 18. mai Lög um breyting á og viðauka við lög nr. 46 25. april 

1973, um kjarasamninga opinberra starfsmanna, sbr. 

lög nr. 23/1977, lög nr. 58/1977 og lög nr. 61/1977 .. 4647 

29 26. maí Lög um tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands og 

Rannsóknastofnunar landbúnaðarins að Stóra-Ármóti 66—-67 

Prestar, sjá Kirkjumál. 

Rafmagnsveitur ríkisins, sjá Raforkumál. 

Raforkumál. 

60 4. júní Lög um raforkuver ........0.0000 endann erna... 0... 125—127 

89 81. des. Lög um breytingu á lögum, nr. 83/1974, um verðjöfn- 

unargjald af raforku, ásamt síðari breytingum ...... 298—299 

Refsilög. 

20 18. maí Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/ 

1940, sbr. lög nr. 22/1955 ........20000.0 00... 4144 

69 29. maí Lög um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/ 

1940, sbr. lög nr. 41/1973, lög nr. 24/1976 og lög nr. 

52/1980 2... 215 

Ríkisábyrgðir. 

37 26. maí Lög um ábyrgðarheimildir vegna lántöku Bjargráða- 

SJÓÐS .........00 0000 73 

54 29. maí Lög um Landkaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna 110— 112 

Ríkisborgararéttur. 

57 8. júní Lög um veitingu ríkisborgararéttar ............22.... 119—120 

Ríkisstofnanir. 

43 26. maí Lög um Þróunarsamvinnustofnun Íslands ..........-- 76—71 

50 29. maí Lög um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit .......... 90—105 

54 29. maí Lög um Landkaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna  110—112 

Samgöngumál, sjá Bifreiðar; Flugmál; Hafnir; Siglingar, skip; 

Umferðarmál; Vegamál. 

Samvinnufélög. 

92 31. des. Lög um breyting á lögum nr. 45/1972, um Stofnlána- 

deild samvinnufélaga ........0.00.000.0..0. 0... 0... 301
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Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Sifjaréttarmál. 

9. 16. apríl  Barnalög .............20.0000000.0 sess 10—22 
44 26. maí Lög um horfna menn ............0.0000. 0... 0... 78—82 

Siglingar, skip. 

34 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 52 12. maí 1970, um eftir- 
lit með skipum ................0.000.0. 0. 0... 10—71 

48 29. maí Lög um breyting á lögum nr. 49/1974, um lifeyrissjóð 
sjómanna, með áorðnum breytingum, sbr. lög nr. 

15/1980 20.00.0000... 86—-88 
56 29. maí Lög um vitamál ..............200...00 00... 114—118 

Sjávarútvegur. 

14 24. apríl Lög um breyting á lögum nr. 108 31. desember 1974 um 
Framleiðslueftirlit sjávarafurða .................... 33—84 

16 8. maí Lög um breyting á lögum nr. 2 1. febr. 1980, um breyt- 
; ing á lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum, 

nr. 5 13. febr. 1976 ..............00.... 000... ...... 36 
38 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar 

í fiskveiðilandhelgi Íslands, sbr. lög nr. 42 13. maí 
1977 og lög nr. 67 30. maí 1979 .......0.0000.000... 73 

58 4. júní „Lög um lagmetisiðnað og Þróunarsjóð lagmetisiðnaðar- 
ÍNS (2... 121— 124 

74 28. ágúst  Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðla- 
banka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu 
hinn 26. ágúst 1981 o.fl. ..........0.00.000.0....... 219 

81 21. des. Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- 
lands um breytingu á gengi íslenskrar krónu hinn 26. 
ágúst 1981 ofl. ............0200000 0000... 216—277 

84 „28. des. Lög um breytingu á lögum nr. 5 13. febr. 1976, um út- 
flutningsgjald af sjávarafurðum, með síðari breyting- 
UM  2..0000s00noss sess 278—279 

Sjóðir. 

21 18. maí Lög um kirkjubyggingasjóð ..............000000..... 44—A46 
35 26. maí Lög um þýðingarsjóð ................00000000 0000... 11—72 
37. 26. maí „Lög um ábyrgðarheimildir vegna lántöku Bjargráða- 

SJÓÖS .......0..00.00 000 73 
49. 29. maí Lög um framkvæmdasjóð aldraðra .................. 88—-89 
54 29. maí Lög um Landakaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna  110— 112 
58 4. júní Lög um lagmetisiðnað og Þróunarsjóð lagmetisiðnað- 

APÍNS .....0000..0000 121— 124 

Skattar, gjöld. 

2 13. febr. Lög um breyting á lögum, nr. 40 18. maí 1978, um tekju- 
skatt, sbr. lög nr. 7 22. febrúar 1980 og lög nr. 20 

7. maí 1980, um breyting á þeim lögum ............ 2—3



XV 

  

  

Nr. Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

10 18. apríl Lög um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu ...... 22—24 
11 22. apríl Lög um breyting á lögum nr. 120 31. desember 1976 um 

tollskrá o.fl. með síðari breytingum .............. 25—26 

12. 30. apríl Lög um verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindi- 
skyldu innlánsstofnana ........00..00000000.0..0.0.. 21—28 

15 24. apríl Lög um tímabundið olíugjald til fiskiskipa .......... 34—35 
16 8. maí Lög um breyting á lögum nr. 2 1. febr. 1980, um breyt- 

ing á lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum, 
nr. 5 138. febr. 1976 .........0.000000 00... 00... 36 

17 13. maí Lög um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhús- 
NÆÐI ........2000200 0000 31—38 

25 21. maí Lög um breyting á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekju- 
skatt og eignarskatt, sbr. lög nr. 7 22. febrúar 1980, 
lög nr. 20 7. maí 1980 og lög nr. 2 13. febrúar 1981 49—54 

26 21. maí Lög um sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti 
Og kex .......000.00 0000 55—56 

31 26. maí Lög um breytingu á lögum nr. 120/1976, um tollskrá, 
með síðari breytingum ..............000.0....000.. 68 

36 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 95/1975, um breyting á 
lögum um almannatryggingar, nr. 67/1971, með síð- 
ari breytingum ..............0..0.000 00... 0... 72 

41 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um 
söluskatt, með áorðnum breytingum .............. 75 

56 29. maí Lög um vitamál ..........00...0..0 0... 0... 114— 118 
74 28. ágúst Bráðabirgðalög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðla- 

banka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu 
hinn 26. ágúst 1981 o.fl. .............000000 0... 219 

76 14. sept. Lög um tekjuskatt og eignarskatt .................. 220— 267 
81 21. des. Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- 

lands um breytingu á gengi íslenskrar krónu hinn 26. 
ágúst 1981 o.fl. ..........02..0000 0000... 276—271 

83 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 120 31. des. 1976, um toll- 
skrá o.fl, með áorðnum breytingum .............. 271—218 

84 "28. des. Lög um breytingu á lögum nr. 5 13. febr. 1976, um út- 

flutningsgjald af sjávarafurðum, með síðari breyting- 
UM 0200200nerr rr 278—279 

89 31. des. Lög um breytingu á lögum, nr. 83/1974, um verðjöfn- 
unargjald af raforku, ásamt síðari breytingum ....  298—299 

Skip, sjá Siglingar, skip. 

Skólar, sjá Menntamál. 

Sveitarstjórnarmál. 

54 29. maí Lög um Landkaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna 110—112 

Tékkar, sjá Bankamál.
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Tollamál, sjá Skattar, gjöld. 

Tryggingar. 

64 2. júní Lög um atvinnuleysistryggingar ..............000... 131— 146 

Umferðarmál. 

ö5 29. maí Lög um breyting á umferðarlögum, nr. 40/1968, sbr. 
lög nr. 55/1970 og lög nr. 30/1977 .....000c0.0.0... 113—114 

Utanríkismál, sjá Alþjóðasamningar; Norræn samvinna; Sjávarútvegur; Þróunarlönd. 

Útflutningur. 

16 8. maí Lög um breyting á lögum nr. 2 1. febr. 1980, um breyt- 
ing á lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum, 
nr. 5 13. febr. 1976 .........000000....0. 0... 36 

84 28. des. Lög um breytingu á lögum nr. 5 13. febr. 1976, um út- 
flutningsgjald af sjávarafurðum, með síðari breyting- 
UM rr 218—219 

Vátryggingar, sjá Almannatryggingar; Tryggingar. 

Vegamál. 

65 11. júní Auglýsing um þingsályktun um vegaáætlun fyrir árin 
1981—-1984  .....000000 sess 147— 176 

Verðlagsmál. 

10. 13. apríl Lög um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu .... 22—24 

12 30. apríl Lög um verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindi- 

skyldu innlánsstofnana ........000000000.00...00. 27—28 

23 18. maí Lög um breyting á lögum nr. 34 18. febr. 1953, um verð- 

jöfnun á olíu og bensíni ...........0000.0.......... 47 
41 26. maí Lög um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um 

söluskatt, með áorðnum breytingum .............. 75 
45 29. maí Lög um breytingu á lögum nr. 15/1979 um breytingu á 

lögum nr. 101/1966 um Framleiðsluráð landbúnaðar- 
ins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbún- 
aðarvörum 0. fl. ......00.000000 00.00.0000... 82—84 

74 28. ágúst Bráðabirgða Sg um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðla- 
banka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar krónu 
hinn 26. ágúst 1981 o.fl. ......0.2000000000. 00.00.0000. 219 

81 21. des. Lög um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Ís- 
lands um breytingu á gengi íslenskrar krónu hinn 26. 
ágúst 1981 o.fl. .........000000.000 0... sn... 216—-277 

82 28. des. Lög um breyting á lögum nr. 107 30. des. 1978, um sér- 
stakt:tímabundið vörugjald, með áorðnum breytingum 271 

89 31. des. Lög um breytingu á lögum, nr. 83/1974, um verðjöfn- 
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STJÓRNARTÍÐINDI A 1 — 1981 
  
  

9. janúar 1981. 1 Nr. 1. 

FORSETABRÉF 

um að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfundar. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: 

Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi skuli koma saman 
til framhaldsfundar mánudaginn 26. janúar 1981 kl. 14.00. 

Gjört í Reykjavík, 9. janúar 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Gunnar Thoroddsen. 

  

Stjórnartíðindi A 1, nr. 1. Útgáfudagur 22. janúar 1981. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Nr. 2. 2 13. febrúar 1981. 

LÖG 

um breyting á lögum, nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög 

nr. 7 22. febr. 1980 og lög nr. 20 7. maí 1980, um breyting á þeim lögum. 

Forseri Ístanns 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 

6. og 7. töluliðir A-liðs 1. mgr. 30. gr. laganna verði 7. og 8. töluliðir, en við 
bætist nýr töluliður er verði 6. töluliður og orðist svo: 

Kostnað vegna handverkfæra innan viss hámarks er launþegar í löggiltum iðn- 
greinum þurfa að leggja sér til vegna starfs síns. Ríkisskattstjóri skal setja nánari 
reglur nm framkvæmd þessa ákvæðis og getur hann ákveðið hámark árlegs frádráttar 
mismunandi eftir iðngreinum. Þá er þeim, er hafa tekjur skv. 1. málsgr. 1. töluliðs 
A-liðs 7. gr. af hljóðfæraleik og leggja sjálfir til hljóðfæri, heimilt að færa til frádráttar 
kostnað vegna hljóðfæranna eftir nánari reglum sem ríkisskattstjóri setur. 

2. gr. 
1. töluliður E-liðs 1. málsgr. 30. gr. laganna orðist svo: 
Vaxtagjöld, afföll og gengistöp skv. 2. mgr. 51. gr., að því marki sem þau eru 

umfram vaxtatekjur skv. 3.—5. tl. 1. mgr. 8. gr., allt að 2500 000 gkr. (25 000 nýkr.) 
hjá hverjum manni, en 5000 000 gkr. (50 000 nýkr.) hjá hjónum, enda séu gjöld 
þessi af skuldum sem sannanlega eru notaðar til öflunar á íbúðarhúsnæði til eigin 
nota eða endurbóta á því. Endurbót telst það í þessu sambandi ef heildarkostnaður við 
endurbæturnar á skattárinu er 7% eða meira af fasteignamati íbúðarhúsnæðisins í 
árslok. 

Vaxtagjöld vegna annarra skulda en fasteignaskulda til tveggja ára eða lengri 
tíma er þó einungis heimilt að draga frá tekjum: 
a) Að því er íbúðarkaup eða endurbætur varðar á næstu 3 skattárum talið frá og 

með kaupári eða því ári er endurbæturnar eiga sér stað. 
b) Að því er nýbyggingar varðar á næstu 6 skattárum talið frá og með því ári, 

sem bygging er hafin á, eða til og með því ári sem húsnæðið er tekið til íbúðar 
ef það er síðar. 

3. gr. 
1. málsliður 2. málsgr. 30. gr. laganna orðist svo: 
Í stað frádráttar samkvæmt D- og E-liðum 1. mgr. þessarar greinar má að vali 

manns draga 10% af tekjum skv. 1. tl. A-liðs 7. gr. þegar frá þeim hafa verið dregnir 
þeir liðir sem um ræðir í 1.—6. tl. A-liðs 1. mgr. þessarar greinar. 

Ríikisprentsmiðjan Gutenberg
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4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts 

á árinu 1981 vegna tekna ársins 1980. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Við skattlagningu á árinu 1981 vegna tekna ársins 1980 skulu lán með sjálfskuld- 
arábyrgð til tveggja ára eða lengri tíma lögð að jöfnu við sambærileg fasteignaveðlán 
að því er varðar frádráttarbærni vaxtagjalda, sbr. 1. tölulið E-liðs 1. mgr. 30. gr. laga 

þessara. 

Gjört í Reykjavík 18. febrúar 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Ragnar Arnalds. 

  

Stjórnartíðindi A 2, nr. 2. Útgáfudagur 13. febrúar 1981.



STJÓRNARTÍÐINDI A 3 — 1981 
  
  

Nr. 3. 4 24. febrúar 1981. 

LÖG 

um söngmálastjóra og Tónskóla þjóðkirkjunnar. 

ForseTi Ístanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Söngmálastjóri starfar innan þjóðkirkjunnar. Skal hann hafa sérmenntun í 

orgelleik, litúrgíu og kórstjórn. Kirkjumálaráðherra skipar söngmálastjóra að feng- 
inni tillögu biskups Íslands. Laun hans, svo og embættis- og ferðakostnaður, greið- 
ast úr ríkissjóði. 

2. gr. 
Söngmálastjóri hefur með höndum yfirumsjón og skipulagningu kirkjusöngs 

innan þjóðkirkjunnar. Hann heldur námskeið með kirkjuorganistum, leiðbeinir þeim 
í orgelleik, söngkennslu og söngstjórn og aðstoðar þá við stofnun kirkjukóra. Hann 
skal eftir því sem við verður komið heimsækja kirkjukóra og organista og vera 
þeim í hvívetna til leiðbeiningar og hvatningar um kirkjusöng. Hann hefur jafnframt 
samstarf við sóknarpresta og sóknarnefndir og er þeim til aðstoðar við ráðningu 
organista og útvegun og val kirkjuhljóðfæra. 

Biskup Íslands setur í erindisbréfi nánari ákvæði um starf söngmálastjóra. 

ð. gr. 
Heimilt er ráðherra að fengnum tillögum söngmálastjóra og biskups Íslands að 

ráða menn til aðstoðar söngmálastjóra við raddþjálfun og söngkennslu. 
Biskup Íslands setur þeim erindisbréf í samráði við söngmálasijóra. 

4. gr. 
Þjóðkirkjan starfrækir tónskóla, sem söngmálastjóri veitir forstöðu. Skal skól- 

inn vera búinn nauðsynlegum hljóðfærum til kennslu og æfinga. 
Hlutverk tónskólans er að veita verðandi og starfandi kirkjuorganistum menntun 

í orgelleik, söngstjórn, raddþjálfun, litúrgíu, tónfræði, hljómfræði, tónheyrn og öðru 
því, er að kirkjutónlist lýtur. 

Skólanefnd skipa 3 menn: Starfandi prestur tilnefndur af biskupi Íslands, kenn- 
ari Í messusöng við Háskóla Íslands og maður tilnefndur af kirkjumálaráðherra. 

Kostnaður við stofnbúnað og rekstur tónskólans greiðist úr ríkissjóði. 
Nánari ákvæði um hlutverk skólans og starfrækslu skulu sett í reglugerð. 
Heimilt er ráðherra að setja ákvæði um að nemendur skólans greiði skólagjöld. 

5. gr 
Þeir, sem æskja inngöngu í Tónskóla þjóðkirkjunnar, hafi meðmæli sóknar- 

prests síns. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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6. gr. 

Lokapróf frá Tónskóla þjóðkirkjunnar veitir sömu réttindi og aðrir tónlistar- 

skólar, þ. e. til starfa sem organisti og sem kennari í tónlist. Tónskóli þjóðkirkjunnar 

skal kenna í samræmi við námsskrá, sem hlotið hefur staðfestingu menntamálaráðu- 

neytisins. 
Nemendur Tónskólans öðlast að öðru leyti réttindi í samræmi við þá áfanga 

(námsstig), sem þeir ljúka í námi, og í samræmi við ákvæði í reglugerð. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframi eru felld úr gildi lög nr. 73 27. júní 1941 

um söngmálastjóra þjóðkirkjunnar. 

Gjört í Reykjavik, 24. febrúar 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Friðjón Þórðarson. 

25. febrúar 1981. Nr. 4. 
AUGLÝSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir fór í dag í opinbera heimsókn til Dan- 

merkur. 

Í fjarveru hennar fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 

Hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 25. febrúar 1981. 

Gunnar Thoroddsen. - 
Gísli Árnason. 

1. mars 1981. Nr. 5. 

AUGLÝSING 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, er kominn úr för sinni til útlanda og 

hefur á ný tekið við stjórnarstörfum. 

Í forsætisráðuneytinu, 1. mars 1981. 

Pálmi Jónsson. 
  

Gísli Árnason.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 67/1966, um vélstjóranám. 

Forseti Ístanns 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

Í. gr. 
Aftan við 3. gr. komi ný málsgrein er orðist svo: 
Sá sem lokið hefur fyllsta námi frá Vélskóla Íslands á hverjum tíma og hefur 

auk þess lokið sveinsprófi í vélvirkjun eða annarri málmiðnaðargrein, sbr. 14. gr. 
þessara laga, á rétt á starfsheitinu vélfræðingur. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 2. mars 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Tómas Árnason. 

Nr. 7. 10. mars 1981. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 38/1971, um Kennaraháskóla Íslands. 

Forseti ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
Þvkki mínu: 

1. gr. 

Inntaka og skrásetning nemenda. 
4. gr. orðist svo: 
Inntökuskilyrði í Kennaraháskóla Íslands eru: 

1. Stúdentspróf eða annað nám, ef skólastjórn telur það jafngilt og mælir með 
því, og menntamálaráðuneytið fellst á það. 

2. Þeir, sem lokið hafa kennaraprófi eða framhaldsnámi frá Kennaraskóla Ís- 
lands, geta, ef þeir æskja þess, bætt við sig námi í Kennaraháskólanum og lokið 
þaðan prófi. Tilhögun námsins og hve miklu þarf við að auka fer eftir reglugerð, 
sem setja skal að fengnum tillögum skólastjórnar. 

3. Heimilt er skólanum að úrskurða um inntöku nemenda með hliðsjón af hæfni- 
prófi eða öðrum matsaðferðum, en fullnægja skulu þeir ákvæðum þessarar 
greinar. Ákveða má í reglugerð lágmarkseinkunn í íslensku og fleiri greinum. 

4. Heimilt er að setja í reglugerð ákvæði, er mæli fyrir um árlega skrásetningu 
nemenda, og eru þeir einir taldir nemendur skólans, er hafa skráð sig til náms. 
Skrásetningargjöld skulu háð samþykki skólaráðs og menntamálaráðherra.
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5. Ákvæði um heilbrigðisskilyrði við skrásetningu má setja í reglugerð. Öllum 
skrásettum nemendum er skylt að ganga undir heilbrigðisrannsóknir eftir því, 

sem skólaráð ákveður. 

Inntaka nemenda í skólann er í höndum skólastjórnar eða skólaráðs í umboði 
hennar. Setja má í reglugerð nánari ákvæði um inntöku nemenda í skólann eða í 

einstakar valgreinar. 

2. gr. 
6. gr. orðist þannig: 
Ef námsefni í Kennaraháskóla Íslands skiptist í 12 hluti og hver hlutur jafn- 

gildir um það bil 6 ársvikustundum, skulu hlutföll einstakra greina vera nálægt 
því, er hér segir, að frádregnum þeim tíma skólaársins, sem varið er til áheyrnar, 

æfingakennslu og námskeiða: 

I. Uppeldisgreinar, 4 hlutir. 

II. Námsgreinar grunnskóla. 
a) Kjarni, 4 hlutir. 
b) Valgreinar, 4 hlutir. 

Nemendur velji 2 bóklegar greinar eða eina list- og verkgrein. 
Skólaráð getur heimilað nemendum að auka við sig námi í valgrein. 

III. Verklegt nám, æfingakennsla og annað starf á vettvangi, 12 vikur hið minnsta. 
Saman skal fara, eftir því sem við verður komið, samstillt og hnitmiðað nám 
í námsgreinum grunnskólans og uppeldisgreinum, einkum kennslufræði. Verk- 
lega námið fer fram í æfinga- og tilraunaskóla og öðrum skólum og stofnunum, 

eftir því sem þörf krefur. 
IV. Fjalla skal um það efni á námskeiðum, sem ekki er unnt að skipa eðlilega á 

samfellda stundaskrá annar- eða vetrarlangt. 

3. gr. 
Aftan við 12. gr. komi ný málsgrein: 
Heimilt er að flytja lektor úr lektorsstöðu í dósentsstöðu, samkvæmt nánari 

ákvæðum í reglugerð. 

4. gr. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þeim, sem innritast hafa í Kennaraháskóla Íslands fyrir gildistöku laga þessara, 
er heimilt að velja hvort þeir stunda nám samkvæmt ákvæðum laga nr. 38/1971 
eða ákvæðum þessara laga. 

Gjört í Reykjavík 10. mars 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) a 

Ingvar Gíslason. 

  

Stjórnartíðindi A 3, nr. 3—7. Útgáfudagur 17. mars 1981.
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Nr. 8. 8 9. apríl 1981. 

LÖG 
um úrskurðaraðila í deilu um starfsaldurslista flugmanna Flugleiða hf. 

Forseti Ístanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
þykki mínu: 

1. gr. 
Takist ekki samkomulag um sameiningu starfsaldurslista þeirra félagsmanna 

Félags íslenskra atvinnuflugmanna og Félags Loftleiðaflugmanna, sem starfa hjá 
Flugleiðum hf., fyrir milligöngu sérstakrar sáttanefndar samkvæmt 3. gr. laga nr. 
33 16. maí 1978, tilnefnir Hæstiréttur Íslands þrjá menn sem úrskurðaraðila um það 
efni. 

Hæstiréttur Íslands kveður á um hver hinna þriggja úrskurðaraðila skuli vera 
formaður. 

Úrskurðaraðilar setja sér starfsreglur og afla sér af sjálfsdáðum nauðsynlegra 
gagna og er rétt að krefjast skýrslna, munnlegra og skriflegra, af einstökum mönnum 
og embættismönnum, sem og fyrirsvarsmönnum Flugleiða hf. og stéttarfélaga þeirra, 
sem hlut eiga að máli. 

2. gr. 
Úrskurðaraðilar skulu hefja störf ef starf sáttanefndarinnar ber ekki árangur, 

þó ekki síðar en innan fjögurra vikna frá gildistöku laga þessara. 

3. gr. 
Vinnustöðvun sú, sem boðuð er frá og með 10. apríl 1981, vegna deilu um starfs- 

aldurslista er óheimil, svo og aðrar vinnustöðvanir í því skyni að knýja fram aðra 
skipan mála en lög þessi gera ráð fyrir. 

4. gr. 
Ákvarðanir úrskurðaraðila skulu vera bindandi fyrir hlutaðeigandi frá 15. mars 

1981. 

5. gr. 
Laun úrskurðaraðila greiðist úr ríkissjóði eftir ákvörðun ráðherra. 

6. gr. 
Með brot gegn lögum þessum skal farið að hætti opinberra mála og varða brot 

sektum. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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1. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum, 9. april 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

  

Stjórnartíðindi A 4, nr. 8. Útgáfudagur 9. apríl 1981.
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Nr. 9. 10 15. apríl 1981. 

BARNALÖG. 

Forseri Ístanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
Þykki mínu: 

I. KAFLI 

Gildissvið laganna. 

1. gr. 
Lög þessi taka til allra barna, en um kjörbörn eru einnig sérlög. Einstök ákvæði 

laganna ná til stjúpbarna og fósturbarna samkvæmt því sem í þeim segir. 
Réttarstaða barna er í hvívetna hin sama nema lög mæli annan veg. 
Í lögum þessum er mælt fyrir um framfærslu barna að einkarétti, en ekki gagn- 

vart hinu opinbera, nema sérstaklega sé getið. 

IH. KAFLI 

Faðerni skilgetins barns. 

2. gr. 
Það barn er skilgetið, sem alið er í hjúskap móður barnsins eða svo skömmu 

eftir hjúskaparsiit, að það sé hugsanlega getið í hjúskapnum, enda sé ekki vefengt 
á þann hátt, sem síðar segir, að barn sé skilgetið. 

Nú giftast foreldrar óskilgetins barns eftir fæðingu þess, og telst barnið þá 
skilgetið. 

Eigi raskar það réttarstöðu barns, þótt hjúskapur foreldra þess sæti ógildingu 
með dómi. 

Barn, sem 2. gr. tekur til, telst barn eiginmanns móður barnsins, uns faðerni 
er hnekkt samkvæmt ákvæðum þessa kafla. 

á. gr. 
Mál til vefengingar á faðerni barns seia höfðað eiginmaður móður barns, móðir 

þess, barnið sjálft og lögráðamaður barns, sem sérstaklega er skipaður, ef því er 
að skipta. Enn fremur að eiginmanni látnum sá erfingi hans, er gengur jafnhliða 
eða næst barninu að erfðum. 

Eiginmaður móður barnsins skal höfða mál innan eins árs frá því að hann 
fékk vitneskju um atvik, sem orðið getur efni til þess að vefengja faðerni barns, 
og þó eigi síðar en innan fimm ára frá fæðingu barnsins. Nú er eiginmaður látinn, 
en málshöfðunarfrestur þó ekki liðinn, og getur þá sá, er gengur jafnhliða eða næst 
barninu að erfðum eftir hinn látna, höfðað vefengingarmálið innan 6 mánaða frá 
því, að hann fékk vitneskju um fæðingu barnsins og dauða eiginmannsins. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Dómsmálaráðherra getur heimilað, að mál verði höfðað eftir lok fresta þeirra, 

sem greinir í 2. málsgr., ef alveg sérstaklega stendur á. 

5. gr. 

Dómari metur á grundvelli sönnunargagna máls, hvort vefengingarkrafa sam- 

kvæmt 4. gr. verði tekin til greina. 

6. gr. 

Vefengingarmál skulu rekin og dæmd þar á dómþingi, sem segir í 48. gr. Þeir dóm- 

arar fjalla um mál, sem dæma almenn einkamál. 

Játning aðilja kemur aðeins til greina sem sönnunargagn, og er aðildareiður 

óheimil. 
Nú er eiginmaður móður barns látinn, áður en mál er höfðað, og má þá beina 

máli gegn búi hans. 

Um meðferð og rekstur mála þessara fer að öðru leyti samkvæmt því sem segir 

í 56. gr. 

TIl. KAFLI 

Faðerni óskilgetinna barna. 

7. gr. 

Það barn er óskilgetið. sem ekki hefir réttarstöðu skilgetins barns samkvæmt 

9. gr., svo og barn, sem faðerni þess hefir sætt vefengingu með dómi eftir reglum 

TI. kafla. 

8. gr. 

Nú gengst karlmaður, sem kona kennir óskilgetið barn sitt, við faðerni barns 

fyrir presti eða valdsmanni eða bréflega og vottfast, og telst hann þá faðir barnsins. 

Ef barnsfaðir er yngri en 18 ára, þegar yfirlýsing er uppi látin, skal hún styrkt með 

staðfestingu lögráðamanns. 

Nú bjugsn móðir barns os maður, sem hún lýsti föður þess. saman samkvæmt 

því, er greinir á þjóðskrá, eða samkvæmt öðrum ótvíræðum gögnum, við fæðingu 

barnsins, og jafngildir það þá faðernisviðurkenningu. 

Nú hafa maður, sem kona hefir lýst föður að barni sínu, og móðir barns tekið 

síðar upp sambúð samkvæmt því, er greinir í 2. málsgr., og jafngildir það faðernis- 

viðurkenningu, enda sé barnið feðrað. 

9. gr. 

Nú er þann veg háttað sálrænum högum lýsts barnsföður, að varhugavert er að 

taka mark á yfirlýsingu hans. og skal dómur þá ganga á mál. 

Hið sama er, ef upp kemur, að fleiri menn en hinn lýsti faðir hafa haft sam- 

farir við móður á getnaðartíma barnsins, enda verði eigi talið fyrirfram. að faðerni 

annarra en þess, er gangast vill við faðerni, sé útilokað. 

10. gr. 

Nú er faðernisviðurkenning fengin með nauðung, svikum, misneytingu eða hún 

á rót að rekja til mistaka eða hún er málamvndagerningur, og er þá hægt að kröfu 

þess, sem gengist hefir við barni. eða lögráðamanns hans að dæma hana ógilda. 

Sama er, ef gögn koma fram, er sýna, að maður þessi geti ekki verið faðir barnsins. 

Nú er mál höfðað samkv. 1. málsgr., og á þá 51. gr. við. 

11. gr. 

Dómsmálaráðherra getur mælt svo fyrir, að faðernisviðurkenning, sem fengin er 

erlendis, sé jafngild faðernisviðurkenningu, sem fengist hefir hér á landi.
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12. gr. 
Sá maður telst faðir óskilgetins barns, sem sannað er, að hafi haft samfarir við 

móður þess á getnaðartíma barns, nema gögnum sé til að dreifa, sem geri það lítt 
sennilegt, að hann sé faðir barnsins. 

Nú sannast að móðir barns hefir haft samfarir við fleiri menn en einn á getnað- 
artíma barnsins, og verður þá varnaraðili í barnsfaðernismáli því aðeins dæmdur 
faðir barns, að verulega meiri líkur séu á, að hann sé faðir barnsins, en annar eða 

aðrir, sem til greina hafa komið. 
Aðildareiður er óheimil. 
Í dómsmáli út af faðerni barns verður varnaraðili ekki dæmdur meðlagsskyldur, 

nema hann sé dæmdur faðir barns. 

Dómsmálaráðherra kveður í reglugerð á um framkvæmd blóðrannsókna og 
mannerfðafræðilegra rannsókna í barnsfaðernismálum, sbr. 51. gr. 

13. gr. 
Um meðferð og rekstur máls til ákvörðunar á faðerni barna fer að ákvæðum 

IX. kafla laga þessara. 

IV. KAFLI 

Framfærsla barna. 

14. gr. 
Skylt er foreldrum, báðum saman og hvoru um sig, að framfæra börn sín. Fram- 

færslu barna skal haga með hliðsjón af högum foreldra og þörfum barna. Ákvæði 
þetta á einnig við um kjörbörn og kjörforeldra. 

Skylt er stjúpforeldri að framfæra stjúpbarn sitt, svo sem eigið barn þess 
væri. Sama á við um sambúðarforeldri. 

Nú er barn í fóstri, sbr. 35. gr. laga nr. 53/1966, án meðlagsgreiðslna, og er þá 
fósturforeldri skylt að framfæra fósturbarn sitt með sama hætti og væri það eigið 
barn þess. 

15. gr. 
Nú fullnægir foreldri ekki framfærsluskyldu sinni gagnvart barni, og getur 

valdsmaður þá úrskurðað það til greiðslu framfærslueyris með því. 
Framfærslueyri skal ákveða með hliðsjón af þörfum barnsins og fjárhagsaðstöðu 

og öðrum högum beggja foreldra, þ. á m. aflahæfi þeirra. 
Nú hefir faðir barns sætt dómi fyrir brot samkvæmt XXII. kafla almennra 

hegningarlaga gagnvart móður þess, og telja verður, að barn sé getið við þessa hátt- 
semi, og skal þá úrskurða barnsföður til að kosta framfærslu barns að öllu leyti. 

16. gr. 
Í meðlagsúrskurði skal auk fulls nafns meðlagsskylds foreldris tilgreina nafn- 

númer þess og fæðingarstað, svo og heimilisfang þess, stöðu og atvinnustað á þeim 
tíma, sem meðlagsúrskurður er gefinn út. 

Í meðlagsúrskurði má aldrei ákveða lægri meðlagsgreiðslu en barnalifeyri nem- 
ur, eins og hann er ákveðinn á hverjum tíma í lögum um almannatryggingar, né 
heldur takmarka meðlagsskyldu meðlagsskylds foreldris við lægri lágmarksaldur en 
þann, er greinir í 17. gr. laga þessara. Frá gildistöku laga þessara skal greiða meðlag 
með barni, skilgetnu og óskilgetnu, þar til það nær framangreindum aldri, þótt 
annað aldurstakmark hafi verið ákveðið í meðlagsúrskurði. 

Aðiljar þeir, er greinir í 23. gr., 2. mgr., geta skotið úrskurði valdsmanns um 
meðlag til dómsmálaráðuneytis innan 3 mánaða frá því, að úrskurður gekk. Úr- 
skurður ráðuneytisins er fullnaðarúrskurður um fjárhæð meðlags.
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17. gr. 
Framfærsluskyldu lýkur, er barn verður 18 ára. Skyldu til greiðslu meðlags 

lýkur fyrir þann tíma, ef barn giftist, nema valdsmaður ákveði annað. Framlag til 

menntunar eða starfsþjálfunar barns er heimilt að ákveða allt til þess, er barn nær 

20 ára aldri. 
Ákvæði 20. gr. 1. málsgr. eiga við um ákvarðanir valdsmanns samkv. 1. málsgr. 

18. gr. 
Meðlag skal greiða mánaðarlega fyrirfram, nema annað sé löglega ákveðið. 

19. gr. 
Heimilt er að úrskurða framfærsluskyldan (meðlagsskyldan) aðilja til að inna 

af hendi sérstök framlög vegna útgjalda við skírn barns, fermingu, vegna sjúk- 

dóms eða greftrunar eða af öðru sérstöku tilefni. 
Framlög samkvæmt 1. málsgr. verða því aðeins úrskurðuð, að krafa um það 

sé uppi höfð við valdsmann innan þriggja mánaða frá því, að svara varð til út- 
gjalda, nema eðlileg ástæða hafi verið til að biða með slíka kröfu. 

20. gr. 

Valdsmaður getur breytt meðlagsúrskurði, ef rökstudd beiðni kemur fram um 

það, enda sé sýnt fram á, að hagir foreldra eða barns hafi breyst, sbr. og 24. gr. 

Ákvörðun um framfærslueyri, sem eindagaður er, áður en beiðni er uppi höfð, 

verður þó ekki breytt, nema alveg sérstakar ástæður leiði til þess, og almennt ekki 

lengra aftur í tímann en Í eitt ár, frá því að beiðni var sett fram. 

21. gr. 

Samningar um framfærslueyri með börnum eru því aðeins gildir, að valdsmaður 

staðfesti þá. Eigi er heimilt að semja um lægra meðlag en barnalifeyri, eins og hann 

er á hverjum tíma samkvæmt lögum um almannatryggingar, og eigi má takmarka 

meðlagsgreiðslu við lægri aldur barna en þann, sem greinir í 17. gr. 

22. gr. 
Staðfestur samningur um framfærslueyri, sbr. 21. gr., er því ekki til fyrirstöðu, 

að valdsmaður skipi máli annan veg en samningur kveður á um, enda telji hann 
að aðstæður hafi breyst verulega eða samningur gangi í berhögg við þarfir barns. 

23. gr. 
Framfærslueyrir samkvæmt ákvæðum þessa kafla tilheyrir barni. Nú er greidd 

af hendi fúlga til þess að fullnægja framfærsluskyldu, og skal þá varðveita fúlgu- 
féð með þeim hætti, sem fyrir er mælt almennt um fé ófjárráða, sbr. 38. gr. laga nr. 

95/1947, eða í verðtryggðum ríkisskuldabréfum. 
Sá, sem stendur straum af útgjöldum vegna framfærslu barns, getur krafist 

þess, að framfærslueyrir sé ákveðinn og innheimtur, enda hafi viðkomandi forsjá 
barns eða hafi haft hana, er forsjárskyldu lauk, eða hafi barnið í fóstri sam- 
kvæmt lögmætri skipan. Nú hefir verið innt af hendi framfærsluframlag af hendi 
almannavalds, og hefir þá viðkomandi stjórnvald eða stofnun rétt þann, sem Í Í. 

málslið greinir. 

24. gr. 

Ákvörðun á framfærslueyri með börnum við skilnað foreldra hlítir ákvæðum 

þessa kafla eftir því sem við getur átt, þ. á m. um breytingu á ákvörðunum um fram- 

færslueyri.
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V. KAFLI 

Barnsfararkostnaður o. fl. greiðslur, er standa í tengslum við barnsburð og meðgöngu. 

25. gr. 
Valdsmaður getur úrskurðað föður barns til að greiða framfærslueyri með 

konu samtals í þrjá mánuði fyrir og eftir fæðingu barns. 
Nú sýkist kona vegna meðgöngu eða barnsfara, og er valdsmanni þá rétt að 

úrskurða barnsföður til að greiða henni mánaðarlega styrk til hjúkrunar og fram- 
færslu, þó ekki lengur en 9 mánuði eftir fæðingu. 

Skylda má menn til greiðslu framlaga samkvæmt þessari grein, þótt barn fæðist 

andvana. 
næ 

26. gr. 
Hafi barnsfaðir orðið sannur að slíku tilræði við barnsmóður sem um getur 

í 3. málsgr. 15. gr., skal valdsmaður úrskurða hann til að greiða allan kostnað, er 
af meðgöngu og barnsförum stafar. 

Valdsmaður getur enn fremur úrskurðað þann sem valdur er að þunga konu 

til að greiða útgjöld vegna lögmætrar eyðingar á fóstri hennar. 

27. gr. 
Framlög þau, sem greind eru í 25. gr. og 26. gr. 1. málsgr., eru gjaldkræf þegar 

við ákvörðun á þeim, ef barn er þá fætt, og endranær á því tímamarki, er valdsmaður 
ákveður. Framlög samkv. 26. gr. 2. málsgr. eru gjaldkræf við úrskurðun þeirra. 

Framlög samkv. 1. málsgr. verða ekki ákvörðuð lengra aftur í tímann en eitt 
ár frá því að beiðni var sett fram, nema alveg sérstakar ástæður leiði til annars. 

Framlög samkv. 25. og 26. gr. tilheyra móður barns eða þeirri opinberu stofn- 
un, er staðið hefir straum af útgjöldum þeim, sem hér getur verið um að ræða. 

VI. KAFLI 

Greiðsla framfærslueyris og innheimtuúrræði. 

28. gr. 
Framfærslueyrir (meðlag) með börnum, sem valdsmaður hefir úrskurðað, er 

lögtakskræfur, sbr. 1. og 7. gr. laga nr. 29/1885. Hinu sama gegnir um greiðslur, sem 
valdsmaður úrskurðar samkv. 19., 25. og 26. gr., sbr. 27. gr. 

Greiðslur samkv. 1. málsgrein, sem samningur aðilja tekur til, staðfestur af 

valdsmanni, eru einnig lögtakskræfar. 

29. gr. 
Tryggingastofnun ríkisins er skylt að greiða foreldri barns, sem á framfærslu- 

rétt hér á landi, og öðrum þeim aðiljum, sem greinir Í 31. gr., framfærslueyri (meðlag) 
með barni, skilgetnu eða óskilgetnu, samkvæmt yfirvaldsúrskurði eða staðfestum 
samningi, þó innan þeirra marka um fjárhæð og aldur barns, er greinir í almanna- 
tryggingalögum, svo sem þau mæla fyrir um þetta atriði hverju sinni, sbr. 14. gr. 
og 73. gr. laga nr. 67/1971, 3. gr. laga nr. 96/1971, Í. og 2. gr. laga nr. 85/1980, sbr. 9. 
gr. laga nr. 62/1974. 

Kröfu foreldris til Tryggingastofnunar ríkisins skal fylgja meðlagsúrskurður 
löglega birtur. Lifeyrisdeild Tryggingastofnunar skal greiða barnalifeyri þegar skilríki 
liggja fyrir um, að barn verði ekki feðrað, sbr. í. gr. laga nr. 85/1980. Á sama 
hátt getur barnsmóðir fengið meðlag með barni þegar eftir að barnsfaðernismál er 
höfðað, sbr. 45. gr., sbr. 2. gr. laga nr. 85/1980.
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Um kröfu þessa svo og endurgreiðslu hennar gilda að öðru leyti ákvæði 73. gr. 
laga nr. 67/1971, sbr. 2. gr. laga nr. 85/1980, þ. á m. um endurgreiðslu ríkissjóðs á 
meðlögum, er Tryggingastofnun ríkisins greiðir vegna barnsfeðra, sem framfærslurétt 

eiga erlendis. 

30. gr. 
Um aðgang barnsmóður að Tryggingastofnun ríkisins vegna framfærslueyris, 

sbr. 25. gr. 1. málsgr., fer svo sem segir í 73. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 2. gr. laga 
nr. 85/1980. 

Foreldri á aðgang að Tryggingastofnun ríkisins um þær greiðslur, sem greinir 
í 19. gr., og barnsmóðir um greiðslur samkvæmt 25. gr. 2. málsgr. og 26. gr. 1. málsgr. 

þessara laga, enda fer um endurkröfuréti Tryggingastofnunarinnar eftir því sem 
fyrir er mælt í 73. gr. laga nr. 67/1971, sbr. 2. gr. laga nr. 85/1980. 

Með reglugerð, sem félagsmálaráðherra setur, má ákveða hámark þeirra 
greiðslna, sem Tryggingastofnunin innir af hendi samkv. 1. og 2. málsgr. 

81. gr. 
Þeir, sem annast framfærslu barns að foreldri látnu eða af öðrum lögmæltum 

ástæðum, þar með talin sveitarstjórn í framfærslusveit barnsins, hafi hún greitt 
fé til framfærslu þess, eiga sama rétt og foreldri samkvæmt 28.—30. gr. 

32. gr. 

Um skyldu foreldris til að greiða Innheimtustofnun sveitarfélaga meðlög og um 
innheimtuúrræði þeirrar stofnunar segir í 5. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 54/1971. 

VH. KAFLI 

Lögsaga Íslenskra dómstóla um faðerni barna o. fl. 

33. Er. 
Mál um faðerni barna er heimilt að höfða hér á landi, ef varnaraðili á hér lög- 

heimili eða dvelst hér á landi eða dánarbú hans sætir eða hefir sætt skiptameðferð 

hér á landi. 
Slík mál má enn fremur höfða hér á landi, ef móðir barns eða barnið á lög- 

heimili hér á landi. 
Víkja má frá reglum 1. og 2. málsgr. með samningum við erlent ríki. 
Um varnarþing í faðernismálum fer eftir því sem segir í IX. kafla um slík mál. 

34. gr. 
Nú er barnsfaðernismál höfðað gegn manni, sem staddur er erlendis og tekur 

eigi til varna í máli, og metur dómari þá eftir að gagna hefir verið aflað með þeim 
hætti, sem fyrir er mælt um mál þessi, hvort unni sé að leyfa barnsmóður að styrkja 
framburð sinn með eiði eða drengskaparheiti. Að svo búnu tekur hann mál til efnis- 
úrlausnar, Nú er varnaraðili dæmdur faðir barns, og er þá unnt að kveða upp úr- 
skurð um meðlag og barnsfararkostnað á grundvelli dómsins, en úrskurð skal kveða 
upp á hendur Tryggingastofnun ríkisins. Ríkissjóður endurgreiðir Tryggingastofnun 
ríkisins greiðslur þær, er hún innir af hendi samkvæmt þessu. Innheimtustofnun 
sveitarfélaga innheimtir greiðslur þessar hjá föður barns. 

Nú færir barnsmóðir fullnægjandi sönnur að mati valdsmanns, þar sem hún 
á lögheimili, á faðerni barns samkv. 2. og 8. gr., sbr. 11. gr., en barnsfaðir er heimilis- 
fastur erlendis eða ókunnugt er um heimilisfang hans, og skal þá valdsmaður úr- 
skurða henni meðlag og barnsfararkostnað á hendur Tryggingastofnun ríkisins. Rík-
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issjóður endurgreiðir þessar fjárhæðir, en Innheimtustofnun sveitarfélaga innheimtir 
greiðslur þessar hjá föður barns eftir því sem fært reynist. 

Nú hefir faðir barns forsjá þess, en meðlagsúrskurður verður eigi gefinn út á 
hendur barnsmóður af því að hún er heimilisföst erlendis eða ókunnugt er um 
heimilisfang hennar. Skal valdsmaður þá úrskurða honum meðlag á hendur Trygg- 
ingastofnun ríkisins, og fer það að öðru leyti svo sem segir í 2. mgr. 

VIII. KAFLI 

Foreldraskyldur, forsjá barns og umgengnisréttur. 

30. gr. 
Foreldrum ber að sýna börnum sínum umhyggju og nærfærni og gegna forsjár- 

og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barna og þörfum. Foreldrum 
ber að afla börnum sínum lögmæltrar fræðslu og ala með þeim iðjusemi og siðgæði. 

Barnið á rétt á forsjá foreldra sinna uns það verður sjálfráða, en einstakar for- 
sjárskyldur geta þó haldist lengur, ef þarfir barns krefjast þess. Um framfærslu- 

skyldu segir í 17. gr. 
Forsjá barns felur í sér rétt og skyldu fyrir forsjáraðilja til að ráða persónu- 

legum högum barnsins og gegna öðrum foreldraskyldum. Þeir, sem hafa forsjá 
barns á hendi, hafa rétt og skyldu til að vera fjárráðamenn barnsins, sbr. 24. gr. 

laga nr. 95/1947. 

Foreldrum ber að stuðla eftir mætti að því, að barn þeirra fái menntun og 
starfsþjálfun í samræmi við hæfileika þess og áhugamál. 

Foreldrum ber að hafa samráð við börn sín, áður en persónulegum málefnum 
þeirra er ráðið til lykta, eftir því sem gerlegt er, þ. á m. með tilliti til þroska barns. 

Ákvæði þessarar greinar eiga við um kynforeldri, kjörforeldri, stjúpforeldri og 
fósturforeldri, sbr. 14. gr. 3. málsgr., svo og um sambúðarforeldri, þ. e. karl eða konu, 
sem er í sambúð við kynmóður barns eða kynföður samkvæmt því er greinir á þjóð- 
skrá eða samkvæmt öðrum ótvíræðum gögnum. 

36. gr. 
Skilgetið, ósjálfráða barn á rétt á forsjá foreldra, sem búa samvistum, og eru 

þau forsjárskyld við barnið. 
Nú eru foreldrar skildir að borði og sæng eða lögskildir, og fer þá um forsjá 

barns samkvæmt því, er segir í skilnaðarbréfi eða dómi, sbr. 38. gr. 
Nú gengur lögskilið foreldri, sem hefir forsjá barns sins, í hjúskap að nýju, 

og er forsjá barns þá einnig í höndum stjúpforeldris. Ef lögskilið foreldri stofnar 
til sambúðar, sbr. 35. gr. 6. málsgr., er forsjá barns einnig hjá sambúðarforeldri. 
Ákvæði þessarar málsgreinar á einnig við um sambúðarfólk, er slítur samvistir, 

þar sem öðru foreldri hefir verið fengin forsjá barns. 
Nú er annað foreldri látið, og hefir hitt þá forsjá barns og stjúpforeldri að auki, 

ef foreldri gengur að nýju í hjúskap, og að sínu leyti sambúðarforeldri, ef foreldri 
hefir stofnað til sambúðar, sbr. 35. gr. 6. málsgr. Nú eru báðir kynforeldrar barns 
látnir, en stjúpforeldri eða sambúðarforeldri er á lífi, og hefir það þá forsjá barns, 

fð 
nema önnur skipan sé á gerð af hálfu almannavalds. 

317. gr. 
Ósjálfráða barn ógiftra foreldra, sem saman búa, sbr. 8. gr. 2. mgr., á rétt á 

forsjá þeirra beggja, og eru þau forsjárskyld við það samkvæmt 35. gr. 
Nú búa foreldrar óskilgetins barns eigi saman, sbr. 8. gr. 2. mgr., og á þá barnið 

rétt á forsjá móður, sem er forsjárskyld við það, samkvæmt 36. gr., eða föður, ef
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honum hefir verið falin forsjá barnsins. Stjúpforeldri hefir einnig forsjá barns, ef því 
er að skipta, svo og sambúðarforeldri, sbr. 35. gr. 6. málsgr. Nú andast móðir barns 
eða faðir, sem falin hefir verið forsjá barnsins, og fer þá stjúpforeldri (sambúðar- 
foreldri) með forsjá barnsins, en ella hitt kynforeldrið, nema almannavald geri aðra 

skipan á. 
Umsjá forsjá barna foreldra, sem búið hafa saman ógift, sbr. 8. gr. 2. málsgr. 

og 35. gr. 6. málsgr. og slíta samvistir, fer sem í 38. gr. segir. 
Foreldri ósjálfráða barns, sem eigi er skilgetið, getur óskað þess, að dómsmála- 

ráðuneytið kveði svo á, að því sé falin forsjá barns síns, þ. á m. ef hitt foreldri barns 

er ekki hæft til að hafa á hendi forsjá þess, svo og ef hitt foreldri barns hefur veitt 
samþykki sitt til að barn sé ættleitt. Ráðuneytið ræður þessu máli til lykta eftir 
því sem best hentar hag barns, og skal þá m. a. tekið tillit til tengsla barns við foreldri 

að undanförnu. 

38. gr. 
Nú slíta foreldrar, sem eru giftir, eða búa saman, sbr. 8. gr. 2. málsgr. og 35. gr. 

6. málsgr., samvistir. Ákveða þau þá, hvort þeirra fari með forsjá barns, nema í bága 
komi við þarfir barnsins. Í síðastgreinda tilvikinu, svo og þegar foreldra skilur á, 
skal ráða málefni til lykta með úrlausn dómsmálaráðuneylis, að fenginni umsögn 
barnaverndarnefndar, eftir sanngirni og því, sem best hentar hag og þörfum barns. 
Forsjá barns skal vera óskipt hjá öðru foreldrinu. Nú er hvorugt foreldra hæft til að 
fara með forsjá barns, að dómi barnaverndarnefndar (barnaverndarráðs), og skal 
dómsmálaráðuneytið þá skipa máli eflir því sem best hentar hag og þörfum barnsins. 

Forsjármálum skal ávallt skipa, þegar leyfi er veitt til skilnaðar að borði og sæng 
og við úrlausn um lögskilnað. Dómsmálaráðuneyti eða dómstóll getur ákveðið til 
bráðabirgða, hvernig fara skuli um forsjá barns foreldra, sem krafist hafa skilnaðar 

að borði og sæng eða lögskilnaðar. Dómsmálaráðuneytið getur og mælt fyrir um 
slíka skipan vegna samvistarslita foreldra, sem búið hafa saman ógift, sbr. 8. gr. 2. 
málsgr. og 35. gr. 6. málsgr. Ákvæði 1. málsgr. eiga hér við að sínu leyti. Breyta má 
þessum ákvörðunum vegna breyttra aðstæðna. Ákvörðun til bráðabirgða bindur 
ekki hendur úrskurðarvalds, þegar skipa skal forsjá barns til frambúðar. 

Um ákvörðun framfærslueyris með barni vegna samvistarslita foreldra fer 
samkvæmt ákvæðum IV. kafla, sbr. m. a. 24. gr. 

89. gr. 
Samningi foreldra um forsjá barns, sbr. 38. gr., má breyta með ákvörðun dóms- 

málaráðuneytisins, ef aðiljar eru sammála um að ráðuneytið leysi úr málinu, eða með 
dómi. Breyting skal því aðeins á gerð, að slíkt teljist réttmætt vegna breyttra aðstæðna 

og með tilliti til hags og þarfa barnsins. 
Nú hefir dómsmálaráðuneytið mælt fyrir um, hvernig haga skuli forsjá barns, og 

getur ráðuneytið þá að ósk annars foreldris breytt ákvörðun sinni í þessu efni, ef 
breyting þykir réttmæt vegna breyttra aðstæðna og með tilliti til hags og þarfa 
barnsins. Sama er að sínu leyti um dómstól, sem kveðið hefir á um það, að annað 

foreldri skuli hafa forsjá barns. 

40. gr. 
Nú er forsjá barns aðeins í höndum annars foreldris, og á barnið þá rétt á um- 

gengni við hitt foreldra sinna, enda er foreldri skylt að rækja umgengni og samneyti 
við barn og hlíta nánari skilmálum, er að því lúta. Ef sérstök atvik valda því að mati 
dómsmálaráðuneytisins, að umgengni barns við foreldri sé andstæð hag þess og 
þörfum, getur ráðuneytið kveðið svo á, að umgengnisréttar njóti ekki við. 

A3
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Ef foreldrar verða sammála um, hvernig skipa skuli umgengnisrétti, skal eftir 
því farið, nema sú skipan komi í bága við hag og þarfir barnsins að mati dómsmála- 
ráðuneytisins. Ef foreldra greinir á um þetta efni, kveður dómsmálaráðuneytið á 
um inntak þess réttar og hversu honum verði beitt, nema ráðuneytið telji rétt að 

synja um umgengnisrétt, eins og á stendur, sbr. 1. málsgr. Leita skal umsagnar barna- 
verndarnefndar, þegar ástæða þykir til þess, svo og liðsinnis hennar eða sérstaklega 
tilnefnds tilsjónarmanns í sambandi við framkvæmd umgengnisréttarins. 

Nú torveldar það foreldri, sem hefir forsjá barns, að hitt fái að umgangast barnið, 
og gelur dómsmálaráðuneytið þá knúið það að viðlögðum allt að 200 króna dag- 
sektum, er renni til ríkissjóðs, til að láta af tálmunum. Öðrum lagaúrræðum verður 
eigi beitt til framdráttar umgengnisrétti. 

Nú er annað foreldri barns látið eða bæði, og geta nánir ættingjar látins for- 
eldris þá krafist þess, að dómsmálaráðuneytið mæli fyrir um umgengnisrétt þeirra 
við barn. Ráðuneytið ræður máli til lykta eftir því sem best hentar hag barnsins. 

Ágreiningsefni út af umgengnisrétti lúta ávallt úrlausn dómsmálaráðuneytisins, 
sem breytt getur ákvörðunum sínum að ósk annars foreldris, ef hagur og þarfir barns 
gera slíkt réttmætt. 

41. gr. 
Nú hefir forsjármáli eigi verið ráðið til lykta, og getur dómsmálaráðuneytið þá 

að ósk annars foreldris lagt svo fyrir, að það foreldra, sem barn hefir hjá sér, megi 
ekki fara úr landi með barnið. 

Nú á annað foreldra umgengnisrétt við barn, og má hitt foreldra þá eigi flytj- 
ast með barnið úr landi, nema því foreldra, sem umgengnisréttinn á, sé veitt færi 
á að tjá sig um málið og þ.á m. bera mál undir dómsmálaráðuneytið. 

42. gr. 
Foreldrar geta falið öðrum forsjá barna að nokkru leyti eða öllu. Þeir geta þó 

hvenær sem er tekið í sínar hendur forsjá barnsins, nema almannavald telji barn- 
inu hentara, að ráðstöfun haldist, sbr. lög 53/1966, 36. gr. 3. málsgr. Ákvæði þetta á 
ekki við um ættleiðingu. 

Ef sá, sem fer með forsjá barns, misbeitir forráðum sínum eða vanrækir for- 
sjárskyldur, svo sem vegna drykkjuskapar, eða hann er óhæfur af öðrum ástæðum 
til forsjár, getur dómsmálaráðuneytið svipt hann forsjá barns og falið öðrum forsjá 
þess, sbr. lög 53/1966, m. a. 26. og 36. gr. Nú er annað foreldri slíkum annmarka háð, 
og má þá fela hinu að fara með forsjá barnsins. 

Almannavald getur svipt foreldri, annað eða bæði, forsjá barns eftir því sem lög 
mæla fyrir um. 

IX. KAFLI 

Mál til faðernis barna. 

a. Faðerni óskilgetinna barna. 

43. gr. 
Barnsfaðernismál má höfða á heimilisvarnarþingi móður eða föður, sbr. og 

3. málsgr. 

Nú á móðir ekki varnarþing hér á landi, og skal þá höfða mál á varnarþingi 
varnaraðilja eða því varnarþingi, sem hann átti síðast hér á landi, ef hann er farinn 
af landi eða ókunnugt er, hvar hann er niður kominn, eða á varnarþingi, þar sem 
með bú hans er farið.
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Höfða má mál á varnarþingi barns, ef varnarþingi hér á landi samkvæmt Í. 

og 2. málsgrein er ekki til að dreifa, eða fyrir öðrum dómstóli hér á landi samkvæmi 

ákvörðun dómsmálaráðherra. 
Nú flyst aðili úr lögsagnarumdæmi, áður en nokkrar aðiljaskýrslur eru teknar 

í máli, og má þá vísa máli til dómstóls á þeim stað, þar sem varnarþing verður eftir 

fjutning aðilja. 

44. gr. 
Sóknaraðili barnsfaðernismáls er móðir barns eða barnið sjálft. Nú hefir móðir 

barns höfðað mál, og sóknaraðili andast, áður en máli er lokið, og getur þá einstakl- 

ingur eða það sveitarfélag, sem við framfærslu barns hefir tekið að nokkru eða öllu, 

haldið áfram málinu. 
Varnaraðili máls er sá maður eða þeir menn, sem eru taldir hafa haft sam- 

farir við barnsmóður á getnaðartíma barns. Nú er varnaraðili látinn, áður en mál 

er höfðað, og má þá höfða það á hendur búi hans, að tilstefndum skiptaráðanda eða 

skiptaforstjóra, ef opinber skipti eru á höfð, en ella gegn erfingjum. 

Ef víst má þykja eða líklegt, að fleiri hafi haft samfarir við móður á getnaðar- 

tíma barns, skal stefna þeim báðum eða öllum. 

Nú er málsaðili yngri en 18 ára, og skal lögráðamaður þá koma fram fyrir hönd 

skjólstæðings síns í málinu. Sama er, ef málsaðili er sviptur lögræði. 

45. gr. 

Barnsfaðernismál er höfðað, þegar dómari hefir veitt viðtöku ósk frá réttum 

aðilja um, að málið sæti rannsókn og dómsmeðferð. 

Meðan á rannsókn og meðferð barnsfaðernismáls stendur, á barnsmóðir kröfu 

á liðsinni barnaverndarnefndar, eftir því sem dómari telur þörf á. Sama er um barn, 

ef það er sóknaraðili. 
Sóknaraðili barnsfaðernismáls skal hafa gjafsókn í héraði og fyrir Hæstarétti. 

46. gr. 

Barnsfaðernismál eru rekin og dæmd á bæjarþingi eða aukadómþingi. Dóm- 

endur í málum þessum eru héraðsdómarar utan Reykjavíkur, en yfirsakadómari og 

sakadómarar í Reykjavík. 
Mál þessi sæta almennri meðferð einkamála, nema annan veg sé mælt í lögum. 

47. gr. 

Dómari semur og gefur út stefnu Í málum þessum og sér um birtingu hennar, 

og gildir það einnig, þegar ákveðið er að draga inn í mál nýja varnaraðilja. Ekki 

er þörf á stefnu í máli, ef varnaraðili kemur fyrir dóm eftir kvaðningu dómara. 

Birta má stefnu í Lögbirtingablaði, ef varnaraðili á hvorki heimili hér á landi 

né dvelst hér. 
Lögreglumenn eru skyldir til að veita dómara lið til að leita uppi lýstan barns- 

föður og færa hann fyrir dómara til skýrslutöku, og eru viðkomendur skyldir til 

að hlíta blóðtöku, svo og annarri rannsókn í þágu sérfræðilegra kannana. 

48. gr. 
Læknir eða ljósmóðir, sem tekur við barni, skal þegar skrá skýrslu um öll þau 

atriði, er af má ráða um þroska barnsins, eftir því sem nánar segir í stjórnvaldsreglum 
um störf þessi. Spyrja skal móður um faðerni barns og skrá skýrslu hennar um 
það, og skal sú skýrsla greind í kirkjubók (manntalsbók). Gæta skal þess, að fram
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komi, ef barn er óskilgetið, að móðir lýsi tiltekinn mann föður barns, en eigi má 
fortakslaust greina hann föður, nema viðurkenning hans liggi fyrir eða önnur úr- 
lausn um faðerni barns. 

49. gr. 
Dómari skal af sjálfsdáðum afla allra upplýsinga og gagna til skýringar málinu. 
Dómari ákveður, hverjir skuli kvaddir til aðiljayfirheyrslu og hverjir skuli 

krafðir vættis í málinu, svo og hverra yfirlýsinga og álitsgerða skuli leitað af hendi 
sérkunnáttumanna og svo annarra sönnunargagna. 

Ákvæði laga nr. 85/1936 um útivist málsaðilja eða áhrif þess að hreyfa eigi and- 
mælum við staðhæfingum gilda eigi um mál samkvæmt þessum kafla. 

Dómari getur ákveðið að taka skýrslur af vitnum án þess að málsaðiljar séu 
viðstaddir, en jafnan skal tilkynna málsaðiljum hvenær dómþing fari fram, þar sem 
vitni komi fyrir dóm. 

50. gr. 
Nú er maður yfirheyrður sem málsaðili eða vitni í barnsfaðernismáli, og er 

honum þá skylt að gefa skýrslu um samneyti sitt við barnsmóður á getnaðartíma 
barns. 

Barnsmóður er skylt að skýra frá því í slíku máli, hverjir hafi átt samneyti 
við hana á getnaðartíma barns. 

Aðiljum máls er skylt, eftir kröfum dómara, að mæta fyrir dómi og gefa skýrslu, 
konunni þó ekki ef hún er sóknaraðili máls, enda skal vísa máli frá dómi, ef hún 

neitar að sefa skýrslu, sem henni er unnt að gefa fyrir dómi, eða neitar að leggja sig 

eða barnið undir blóðrannsókn eða aðra sérfræðilega rannsókn sem dómari mælir 
fyrir um. 

51. gr. 
Dómari getur mælt fyrir um, að blóðrannsókn sé gerð á móður barns og barninu 

svo og varnaraðiljum, og enn fremur aðrar sérfræðilegar kannanir, þ. á m. mann- 
erfðafræðilegar rannsóknir. Eru viðkomendur skyldir til að hlíta blóðtöku, svo og 
annarri rannsókn í þágu sérfræðilegra kannana. Dómari getur kveðið svo á, að blóð- 
rannsókn og mannerfðafræðileg rannsókn skuli fram fara á foreldrum og eftir at- 
vikum systkinum barnsmóður og varnaraðilja, svo og á öðrum börnum barnsmóður 
og öðrum börnum lýsts barnsföður. 

52. gr. 
Dómari leysir úr sakarefni án tillits til þeirra krafna, sem uppi eru hafðar í 

málinu. 
Um lyktir barnsfaðernismáls og efnislega úrlausn fer svo sem segir í 19. gr. 

53. gr. 
Dómþing í barnsfaðernismálum skulu háð fyrir luktum dyrum. Fulltrúi barna- 

verndarnefndar getur sótt dómþing með barnsmóður eða barni. 
Nú er dómur í barnsfaðernismáli prentaður eða birtur með öðrum hætti opin- 

serlega, og skal þá gæta leyndar um nöfn þeirra, stöðu og heimili sem greindir eru 
í dóminum. 

54. gr. 
Dómari barnsfaðernismáls annast um birtingu dóms. 

55. gr. 
Nú er óskað endurupptöku á barnsfaðernismáli, sem dæmt hefir verið í héraði, 

en ekki áfrýjað til Hæstaréttar, og skal þá héraðsdómari, þar sem leyst hefir verið
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úr máli, meta það, hvort endurupptaka verði leyfð. Ber að beita við það mat megin- 

reglum 59. gr. laga nr. 75/1973. Ákvörðun héraðsdóms sætir kæru, sbr. 21. gr. laga nr. 

75/1973. Umsókn um endurupptöku skal berast héraðsdómi eigi síðar en einu ári 

eftir að málsaðili fékk vitneskju um atvik þau, sem umsókn styðst við, og þó eigi 

síðar en 5 árum frá fæðingu barns. Dómsmálaráðherra getur lengt fresti þessa, ef 

alveg sérstaklega stendur á. 
Nú hefir barnsfaðernismál sætt dómi Hæstaréttar, og ákveður Hæstiréttur þá 

samkvæmt 59. gr. laga nr. 75/1973, hvort endurupptaka skuli leyfð. Ákvæði 1. máls- 

gr. um fresti til að hafa uppi kröfu, eiga hér einnig við, þó svo, að ráðherra leitar 

umsagnar Hæstaréttar, áður en afstaða er tekin til lengingar frests. Ef endurupp- 

taka er leyfð getur Hæstiréttur ákveðið, að mál skuli tekið til meðferðar að nýju í 

héraðsdómi. 
Nú er endurupptaka leyfð, og er þá heimilt í nýjum efnisdómi að taka ákvörðun 

um endurgreiðslu meðlaga og annarra fjárgreiðslna, sem inntar hafa verið af hendi 

samkv. fyrri dómi. 

b. Mál til vefengingar á faðerni skilgetinna barna. 

56. gr. 

Um aðild máls fer svo sem segir Í 4. gr. um málsmeðferð eftir því sem mælt er 

fyrir um Í 6. gr. og um úrslit samkvæmt því sem á er kveðið í 5. gr. 
Nú er mál höfðað af eiginmanni, og ber þá að öðrn leyti að beita almennum 

reglum um meðferð einkamála í héraði. Ákvæði 44. gr. 2. og 4. málsgr., 49. gr. 3. máls- 

gr., 52. gr. 1. málsgr., 53. gr. og 54. gr. og 55. gr. eiga þó við um þessi mál. Nú telur 

dómari, að kröfur eiginmanns séu studdar verulegum rökum, og má þá einnig beita 

ákvæðum 51. gr. Nú er barn sóknaraðili vefengingarmáls, og á þá 3. málsgr. 45. gr. 

við um mál. 

X. KAFLI 

Gildistaka og brottfallin lög. 

57. gr. 
Lög þessi taka gildi 1. janúar 1982. 

Dómsmálaráðherra getur sett fyrirmæli um einstök atriði, er varða framkvæmd 

laganna. Dómsmálaráðuneytið skal kynna almenningi efni laga þessara, þegar eftir 

setningu þeirra. 

58. gr. 
Við gildistöku laga þessara falla úr gildi, sbr. þó 2. málsgr., lög um afstöðu for- 

eldra til skilgetinna barna nr. 57/1921 og lög nr. 91/1971, er breyta þeim lögum, svo 

og lög um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna nr. 87/1947 ásamt hreytingarlög- 
um nr. 32/1954, 27/1971 og 92/1971, svo og 22. gr. 2—-4. málsgr. og 23. gr. laga um 
lögræði nr. 95/1947. Þá fellur enn fremur úr gildi XVIII. kafli laga nr. 85/1936, 
sbr. þó 2. málsgr. 

Ákvæði IL, III. og IX. kafla laga þessara, að undanskilinni 4. og 54. gr., taka til 

þeirra barna einna, sem fædd eru eftir gildistöku laganna. Ákvæðum 4. og 54. gr. 

laganna skal þó einnig beitt varðandi börn sem fædd eru fyrir gildistöku laganna. 
Hinu sama gegnir um ákvæði IV., V. og VI. kafla, um framfærslueyri og önnur fram-
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lög en þó aðeins að því er varðar tímabilið eftir gildistöku laganna, nema annars 
sé sérstaklega getið. Reglur 16.—23. gr. eiga einnig við, þegar tiltekinn maður eða 
menn hafa verið dæmdir meðlagsskyldir með barni án þess að skorið hafi verið úr 
um faðerni samkv. löggjöf, er gilti fyrir gildistöku laganna. 

Eiginmaður móður getur höfðað mál samkv. 4. gr., uns 2 ár eru liðin frá gildis- 
töku laga þessara, þótt meira en 5 ár séu liðin frá fæðingu barns. 

Lög þessi raska eigi ákvörðunum á faðerni eða meðlagsskyldu, sem átt hafa 
sér stað fyrir gildistöku laganna. 

Gjört í Reykjavík, 15. apríl 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  
Friðjón Þórðarson. 

Nr. 10. . 13. apríl 1981. 
LÖG 

um ráðstafanir til viðnáms gegn verðbólgu. 

Forsrri Ístanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
Þykki mínu: 

1. gr. 
7. gr., 1. mgr. laga nr. 121 30. des. 1978 um kjaramál orðist svo: 
Ekki má hækka verð vöru eða þjónustu eða endurgjald fyrir afnot af fasteign 

eða lausafé frá því sem var fyrir 1. janúar 1981 til 1. maí 1981 nema að fengnu sam- 
þykki réttra yfirvalda, og skulu þau ekki leyfa neina hækkun nema þau telji hana 
óhjákvæmilega. Leyfi til hækkunar tekur þó ekki gildi fyrr en það hefur hlotið stað- 
festingu ríkisstjórnarinnar. 

2. gr. 
Fyrsti málsliður ákvæðis til bráðabirgða í 33. gr. laga nr. 13 10. apríl 1979 um 

stjórn efnahagsmála o. fl. orðist svo: 
Vaxtaákvarðanir skulu við það miðaðar, að fyrir árslok 1981 verði komið á 

verðtryggingu sparifjár og inn- og útlána, sbr. VII. kafla þessara laga um verðtrygg- 
ingu sparifjár og lánsfjár. 

3. gr. 
Við 36. gr. laga nr. 13 10. apríl 1979 um stjórn efnahagsmála o. fl. bætist eftir- 

farandi ákvæði: 
Stofna skal til verðtryggðra sparifjárreikninga í bönkum og sparisjóðum, bar 

sem binda má fé til sex mánaða.



13. apríl 1981. 23 Nr. 10. 

4. gr. 
Kauplagsnefnd skal reikna vísitölu framfærslukostnaðar miðað við verðlag í 

janúarbyrjun 1981. Heildarútgjöld vísitölunnar þá skulu vera sú grunnupphæð, er 

síðari breytingar hennar miðast við, og jafngilda því grunntölu 100 1. janúar 1981. 
Síðan skal vísitalan reiknuð miðað við byrjun mánaðanna febrúar, maí, ágúst og 
nóvember 1981, og eftir það fjórum sinnum á ári í sömu mánuðum, eftir grundvallar- 
reglum, sem Kauplagsnefnd setur. Við þennan útreikning skal sleppa broti úr vísi- 

tölustigi, hálfu eða minna, en annars hækka í heilt stig. 
Nú óskar stjórn Alþýðusambands Íslands eða stjórn Vinnuveitendasambands 

Íslands eftir því, að vísitala framfærslukostnaðar verði reiknuð aukalega í öðrum 
mánuði en skylt er að reikna hana samkvæmt 1. málsgr. þessarar greinar, og skal 
þá Kauplagsnefnd verða við þeirri ósk, enda sé hún borin fram með minnst tveggja 
vikna fyrirvara. 

5. gr. 
Á tímabilinu 1. mars til 31. maí 1981 skal greiða verðbætur á laun, eins og þau 

eru í ársbyrjun, í hlutfalli við breytingu vísitölu framfærslukostnaðar frá grunn- 
tölu hennar í janúarbyrjun til febrúarbyrjunar 1981. Þó skulu verðbætur á laun 
1. mars 1981 ekki vera meira en 7 prósentustisum lægri en orðið hefði samkvæmt 
ákvæðum laga nr. 13 1979. Á hverju þriggja mánaða tímabili frá 1. júní, 1. sept. og 
1. des. 1981 skal síðan greiða verðbætur á laun samkvæmt hlutfallslegri breytingu 
á vísitölu framfærslukostnaðar frá 1. febr. til 1. maí, 1. maí til 1. ágúst, og 1. ágúst 

til 1. nóv. 1981. 
Við útreikning á breytingu vísitölu framfærslukostnaðar samkvæmt fyrstu 

málsgrein skal miða við hana að frádregnum áfengis- og tóbaksliðum. 
Verðbætur 1. júní, 1. september og 1. desember á þann hluta dagvinnulauna, 

sem er yfir 725 þúsund krónur á mánuði, eða hliðstæð vikulaun og tímalaun, skulu 
skerðast skv. ákvæðum 50. gr. laga nr. 13 frá 1979, og breytist þessi viðmiðunartala 

Í samræmi við áorðna hækkun verðbótavísitölu. 

6. gr. 
Verðbætur á laun samkvæmt þessum lögum skulu reiknaðar með tveimur 

aukastöfum. Kauplagsnefnd tilkynnir opinberlega hverju sinni, hvaða verðbætur 
skuli greiddar á laun. 

7. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að fresta framkvæmdum þrátt fyrir ákvæði fjárlaga 

fyrir árið 1981, sem þar er gert ráð fyrir, eða í lánsfjáráætlun fyrir sama ár, telji hún 
það nauðsynlegt. Tekur þetta einnig til fjárlagaliða, sem jafnframt eru ákveðnir 
með öðrum lögum en fjárlögum.
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8. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Jafnframt eru úr gildi felld lög nr. 70 20. nóvember 1967 um verðlagsuppbót 

á laun og um vísitölu framfærslukostnaðar. 

Gjört í Reykjavík, 14. apríl 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Gunnar Thoroddsen. 

  

Stjórnartíðindi A 5, nr. 9—10. Útgáfudagur 28. apríl 1981.



STJÓRNARTÍÐINDI A 6 — 1981 
  
  

22. apríl 1981. 25 Nr. 11. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 120 31. desember 1976 um tollskrá o. fl. 

með síðari breytingum. 

Forseti Ístanns 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 

27. tl. 3. gr. laganna orðist svo: 

Að lækka eða fella niður gjöld af allt að 550 fólksbifreiðum fyrir fólk sem 

er fatlað á svo háu stigi að það á erfitt með að fara ferða sinna án farartækis. 
Lækkun gjalda af hverri bifreið má nema allt að 12000 krónum og heildar- 

lækkun að meðtöldu innflutningsgjaldi alit að 24000 krónum. 

Þó skal heimilt að lækka gjöld af allt að 40 bifreiðum árlega um allt að 24000 

krónur fyrir þá sem mestir eru öryrkjar en geta þó ekið sjálfir sérstaklega útbúinni 

bifreið. Heildarlækkun að meðtöldu innflutningsgjaldi má nema allt að 48000 
krónum af hverri bifreið samkvæmi þessari málsgrein. 

Fjármálaráðherra er heimilt að breyta fjárhæðum skv. 2. og 3. málsgr. til sam- 
ræmis við þróun framfærsluvísitölu og vegna breytinga sem kunna að verða á að- 
flutningsgjöldum af bifreiðum. 

Öryrki, sem fengið hefur eftirgjöf gjalda af bifreið samkvæmt ákvæðum þessarar 
heimildar, getur sótt um eftirgjöf að nýju að fjórum árum liðnum talið frá tollaf- 
greiðsludegi bifreiðar vegna eldri eftirgjafar. Þó getur öryrki, sem fengið hefur 
eftirgjöf skv. 3. málsgr., sótt um eftirgjöf að nýju að þremur árum liðnum. 

Aðilar, sem njóta tollívilnunar skv. 41. tl. 3. gr., geta notið hálfrar ívilnunar 

skv. 2. málsgr. 
Fjármálaráðherra skipar sex manna nefnd er úrskurðar umsóknir og gerir 

tillögur um eftirgjöf gjalda af ofangreindum bifreiðum. Skulu fimm nefndarmenn 
vera læknar og skipaðir samkvæmt tilnefningu Öryrkjabandalags Íslands en sá 
sjötti skipaður án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður nefndarinnar. 

Enn fremur er ráðuneytinu heimilt að lækka eða fella niður fyrir framangreint 
fólk gjöld af gervilimum sem ekki verða gerðir hér á landi svo og af áhöldum og 
hjálpartækjum sem sérstaklega eru gerð með tilliti til þarfa þess og henta ekki öðru 

fólki. 

2. gr. 

Á eftir 22. tl. 3. gr. laganna komi ný heimild er orðist svo: 

93. Að heimila tímabundna afhendingu vara án greiðslu gjalda, til þess að fram 

geti farið á vörum þessum á ábyrgð farmflytjanda og innflytjanda nægileg að- 

vinnsla til að forða þeim frá rýrnun eða öðrum skemmdum. Heimild þessa má 

binda skilyrðum um vörslu og meðferð vörunnar, svo og að fullnægjandi trygg- 

ingar séu settar fyrir greiðslu áfallinna gjalda og öðrum kostnaði sem leiða kann 

af leyfisveitingunni. Heimild þessa má takmarka við ákveðna vöruflokka. 
A 4 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframí eru úr gildi felld lög nr. 11 29. mars 

1979 og lög nr. 19 30. apríl 1980. 

Gjört í Reykjavík, 22. apríl 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) nn 
Ragnar Arnalds. 
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LÖG 
um verðlagsaðhald, lækkun vörugjalds og bindiskyldu innlánsstofnana. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
Verð vöru eða þjónustu eða endurgjald fyrir afnot af fasteign eða lausafé má 

ekki hækka fram til 31. desember 1981 frá því sem það var 30. apríl 1981, nema að 
fengnu samþykki réttra yfirvalda, og skulu þau ekki leyfa neinar hækkanir umfram 
brýnustu nauðsyn. Miða skal verðlagsákvarðanir við ársfjórðungsleg meginmarkmið 
í verðlagsmálum sem ríkisstjórnin ákveður á hverjum tíma. Leyfi til verðhækkana 
innan þeirra marka sem ríkisstjórnin setur hverju sinni tekur gildi með samþykkt 
viðkomandi verðlagsyfirvalda og staðfestingu viðskiptaráðherra. Sé samþykkt verð- 
lagsyfirvalda umfram hin settu mörk tekur hækkunin ekki gildi fyrr en að fenginni 

staðfestingu ríkisstjórnarinnar. 

2. gr. 
Fari aðili eða samtök aðila ekki að fyrirmælum réttra verðlagsyfirvalda er verð- 

lagsstofnun heimilt að krefjast þess að fógeti leggi lögbann við byrjuðu eða yfir- 
vofandi broti á fyrirmælunum. 

Ákvæði 11. kafla laga nr. 18 frá 22. mars 1949 um kyrrsetningu og lögbann taka 
og til lögbanns samkvæmt þessari grein eftir því sem við á. 

3. gr. 
Í 1. gr. B laga nr. 77 23. des. 1980 um vörugjald komi 17% í stað 30% frá 1. maí 

1981. Fyrir tímabilið 1. mars til 30. apríl 1981 skal fjármálaráðherra heimilt að 
lækka eða endurgreiða vörugjald þetta um fjárhæð sem nemur allt að 1/6 hluta 
gjaldsins. 

Við innheimtu vörugjalds af innfluttum vörum, sem ekki hafa verið tollaf- 
greiddar við gildistöku laga þessara, fer eftir ákvæðum 14. gr. laga nr. 120/1976, um 
tollskrá o. fl, með áorðnum breytingum. 

4. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði fjárlaga og lánsfjárlaga ársins 1981 svo og sérstakra laga, 

sem gilda um einstaka útgjaldaliði, er ríkisstjórninni heimilt að lækka ríkisútgjöld, 
þar með talin lögbundin framlög, um alit að 31 milljón króna. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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5. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 31. gr. laga nr. 13/1979 skal Seðlabanka Íslands heimilt að 

fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar að ákveða hærri og sveigjanlegri bindiskyldu inn- 
lánsstofnana á tímabilinu 1. maí 1981 til 30. apríl 1983 en kveðið er á um í lögunum. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 30. apríl 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Gunnar Thoroddsen. 
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LÁNSFJÁRLÖG 

fyrir árið 1981. 

Forseti Ístanns 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1981 að 

fjárhæð allt að 289 685 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Jafn- 
framt er fjármálaráðherra heimilt að taka lán á innlendum lánsfjármarkaði að fjár- 

hæð allt að 158 100 þús. kr. 

2. gr. 
Lánsfé skv. 1. gr. skal ráðstafað í samræmi við ákvæði fjárlaga og fjárfestingar- 

og lánsfjáráætlun fyrir árið 1981. 

3. gr. 
8. gr. laga nr. 82/1977, sbr. 3. gr. laga nr. 50/1980, hljóði svo: 
Hverjum lífeyrissjóði sem lögbundinn er eða nýtur viðurkenningar fjármála- 

ráðuneytisins, sbr. 1. tl. D-liðar 30. gr. laga nr. 40/1978 um tekjuskatt og eignarskatt, 
er skylt að verja á ári hverju að minnsta kosti 40% af ráðstöfunarfé sínu til kaupa 

á skuldabréfum með fullri verðtryggingu til langs tíma af ríkissjóði, Byggingarsjóði 
ríkisins, Byggingarsjóði verkamanna, Framkvæmdasjóði Íslands og fjárfestingar- 
lánasjóðum, sem viðurkenndir eru af Seðlabanka Íslands og heimild hafa til verð- 

tryggingar sbr. VIII. kafla laga nr. 13 10. apríl 1979. Ef sérstakar fjárhagsástæður 

einstakra lífeyrissjóða krefjast getur fjármálaráðherra lækkað framangreint hlutfall. 

Að því marki sem þarf til að lífeyrissjóðir geti fullnægt ávöxtunarákvæðum í 
1. mgr. er ríkissjóði, Framkvæmdasjóði Íslands, Byggingarsjóði verkamanna og Bygg- 
ingarsjóði ríkisins skylt að hafa verðtryggð skuldabréf til sölu og skal andvirði 
bréfanna ráðstafað samkvæmt lánsfjáráætlun ríkisstjórnarinnar. Þó skal 20% af 

ráðstöfunarfé lífeyrissjóða á samningssviði Alþýðusambands Íslands varið til kaupa 
á skuldabréfum Byggingarsjóðs ríkisins. Ríkisstjórnin kynnir hverjum og einum 

lífeyrissjóði að hvaða marki sjóðurinn kaupi bréf af ríkissjóði, Byggingarsjóði 

ríkisins, Byggingarsjóði verkamanna og Framkvæmdasjóði Íslands. 
Setja skal með sérstakri reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd og tímasetn- 

ingu þessara skuldabréfakaupa innan ársins og skilgreiningu ráðstöfunarfjár svo og 

ákvæði um lánstíma og lánskjör. 

4. gr. 
Landsvirkjun er heimilt að taka lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 462 190 þús. 

kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til fjármögnunar á kostnaði við 
byggingu virkjunar við Hrauneyjafoss og til annarra framkvæmda. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg.
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5. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinn 1981 að 

fjárhæð allt að 14 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til að 
endurlána Járnblendifélaginu í samræmi við ákvæði 6. tl. 3. gr. laga nr. 18/1977 um 
járnblendiverksmiðju í Hvalfirði, sbr. ákvæði 3. t1. 5. gr. aðalsamnings milli ríkis- 
stjórnar Íslands og Elkem-Spigerverket A/S. 

6. gr. 
Kísiliðjunni hf. er heimilt að taka lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 2 000 þús. kr. 

eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til fjármögnunar á framkvæmdum 
og tímabundnum rekstrarerfiðleikum. 

7. gr. 
Heimild er til lántöku vegna hitaveituframkvæmda sem hér segir: 

1. Akureyrarbær, lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 31 500 þús. kr. eða jafnvirði 
þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

2. Hitaveita Akraness og Borgarfjarðar, lán á árinn 1981 að fjárhæð allt að 70 750 
þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

3. Hitaveita Suðurnesja, lán á árinu 1981 að fjárhæð allt að 62 000 þús. kr. eða 
jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

4. Lán á árinu 1981 til annarra hitaveituframkvæmda samkvæmt síðari ákvörðun 
ráðherra um lántökuaðila, alls 34 650 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar 
í erlendri mynt. 

8. gr. 
Sveitarfélögum er heimilt að taka lán á árinu 1981 samkvæmt síðari ákvörðun 

fjármálaráðherra um lántökuaðila allt að fjárhæð 15 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar 
fjárhæðar í erlendri mynt. 

9. gr. 
Orkubúi Vestfjarða er heimilt að taka lán á árinu 1981 að fjárhæð 27 200 þús. 

kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt til fjármögnunar á raforku- og 
hitaveituframkvæmdum. 

10. gr. 
Framkvæmdasjóði Íslands er heimilt að taka erlent lán á árinu 1981 að fjárhæð 

100 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Framkvæmdasjóður 
annast lántöku sem Framleiðsluráði landbúnaðarins er heimilt að taka að fjárhæð 
allt að 17 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. Fjármálaráð- 
herra fyrir hönd ríkissjóðs er heimilt að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð lán Fram- 
leiðsluráðsins og tekur ábyrgðin jafnt til greiðslu afborgana, vaxta, verðbóta og 
annars kostnaðar. 

11. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að ábyrgjast með sjálfskuldar- 

ábyrgð, eða að taka lán er komi að hluta eða öllu leyti í stað ríkisábyrgðar, og endur- 
lána þeim aðilum sem tilgreindir eru í 7., 8. og 9. gr. með þeim kjörum og skilmálum 
sem fjármálaráðherra ákveður. Þó skal jafnan liggja fyrir umsögn samkvæmt 
ákvæði 29. gr. orkulaga nr. 58/1967 um að hitaveitan verði þjóðhagslega hagkvæm 
áður en lán til hitaveituframkvæmda eru veitt.
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12. gr. 
Þrátt fyrir 2. tl. 27. gr. laga nr. 97/1976 um Framkvæmdastofnun ríkisins skal 

framlag ríkissjóðs til Byggðasjóðs á árinu 1981 eigi fara fram úr 37 500 þús. kr. Að 
auki er Byggðasjóði ætluð lántaka að fjárhæð allt að 31 500 þús. kr. 

13. gr. 
Byggðasjóði er heimilt að taka lán á árin allt að 18500 þús. 

kr. til að endurlána til smiði og kaupa á fi laráðherra er heimilt 
fyrir hönd ríkissjóðs að ábyrgjast endurlánin með sjálfskuldarábyrgð. 

  

   kiski 

  

14. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. og í. tl. 4. gr. laga nr. 45/1971 um Stofnlánadeild land- 

búnaðarins, landnám, ræktun og byggingar í sveitum, sbr. Í. gr. Íaga nr. 68/1973, 
skal framlag ríkissjóðs til Stofnlánadeildar landbúnaðarins á árinu 1981 eigi fara 
fram úr 10 830 þús. kr. 

15. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði C- og D-liðar 3. gr. laga nr. 44/1976 um Fiskveiðasjóð Íslands 

og ákvæði laga nr. 2/1980 um breyting á lögum nr. 5/1976 um útflultningsgjald af 
sjávarafurðum skal framlag ríkissjóðs til Fiskveiðasjóðs Íslands á árinu 1981 eigi 
fara fram úr 18 540 þús. kr. 

16. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 2.t1.1. mgr.9.gr. laga nr. 80/1971 um Aflatryggingasjóð 

sjávarútvegsins, sbr. 5. gr. laga nr. 4/1980 og ákvæði laga nr. 2/1980 um breyting á 
lögum um útflutningsgjald af sjávarafurðum, skal framlag ríkissjóðs til Aflatrygg- 
ingasjóðs eigi fara fram úr 8694 þús. kr. 

17. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. laga nr. 14/1965 um launaskatt, sbr. lög nr. 65/1977, 

skal framlag ríkissjóðs samkvæmt þeim lögum tl Byggingarsjóðs ríkisins á árinu 
1981 eigi fara fram úr 27 887 þús. kr. Það sem umfram kann að innheimtast af 
launaskatti 1981 rennur í ríkissjóð, sbr. b-lið 37. gr. laga nr. 51/1980 og 18. gr. þessara 
laga. Heildarframlag ríkissjóðs til Byggingarsjóðs ríkisins skv. 2. og 3. tl. 9. gr. laga 
nr. 51/1980 um Húsnæðisslofnun ríkisins skal eigi fara fram úr 43 000 þús. kr. 

18. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði b-liðar 37. gr. laga nr. 51/1980 um Húsnæðisstofnun ríkisins 

skal framlag ríkissjóðs til Byggingarsjóðs verkamanna eigi fara fram úr 75 000 þús. 
kr. á árinu 1981. 

19. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði b-liðar 5. gr. laga nr. 35/1966 um Lánasjóð sveitarfélaga, 

sbr. lög nr. 99/1974, skal framlag ríkissjóðs til Lánasjóðs sveitarfélaga á árinu 1981 
eigi fara fram úr 3150 þús. kr. 

20. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. laga nr. 30/1921 um erfðafjárskatt, sbr. 1. gr. laga nr. 

50/1972, skulu tekjur Erfðafjársjóðs af erfðafjárskatti á árinu 1981 eigi fara fram 
úr 6000 þús. kr. Það sem umfram kann að innheimtast á árinu 1981 af erfðafjár- 
skatti rennur í ríkissjóð. 

Endurprentað blað.
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21. gr. 
Þrátí fyrir ákvæði c-liðar 5. gr. laga nr. 51/1972 um Bjargráðasjóð, sbr. lög nr. 

57/1980, skal framlag ríkissjóðs til Bjargráðasjóðs á árinu 1981 eigi fara fram úr 
2430 þús. kr. 

} 
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23. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði a-liðar 25. gr. 6. kafla laga nr. 47/1979 um aðstoð við þroska- 

hefta, sbr. 2. gr. laga nr. 59/1980, skal framlag ríkissjóðs til Framkvæmdasjóðs 
Þroskaheftra eigi fara fram úr 20 100 þús. kr. á árinu 1981. 

23. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. ti. 20. gr. hafnalaga nr. 45/1973, sbr. 2. gr. laga nr. 83/1976, 

skal framlag ríkissjóðs til Hafnabótasjóðs á árinu 1981 eigi fara fram úr 3191,5 
þús. kr. 

24, gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 6. gr. laga nr. 58/1970 um skemmtanaskait skal framla 

ríkissjóðs til Félagsheimilasjóðs eigi fara fram úr 2961 þús. kr. á árinu 1981. 

25. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði í 8. gr. og 25. gr. laga nr. 60/1976 um skipulag ferðamála 

skal ráðstöfunarfé til ferðamála af sérstöku gjaldi skv. 8. gr. laganna og framlagi 
úr ríkissjóði skv. 25. gr. laganna á árinu 1981 eigi fara fram úr 30% af skilafé Frí- 
hafnarinnar til ríkissjóðs, að viðbættum 250 þús. kr. til Ferðamálasjóðs. Kostnaður af 
starfsemi Ferðamálaráðs skal greiddur af þeim hluta skilafjár Fríhafnarinnar er 
fellur til ráðsins. 

26. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1981 að 

fjárhæð allt að 30 000 þús. kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt og 
endurlána m.a. Rafmagnsveitum ríkisins til að greiða eftirstöðvar kostnaðar við 
lagningu byggðalína á árinu 1980 og til að greiða upp bráðabirgðalán vegna annarra 
framkvæmda á vegum rikissjóðs á árinu 1980 er tekin voru hjá Seðlabanka Íslands. 

27. Er. 
Ríkisstjórninni er heimilt að veita sjálfskuldarábyrgð á skuld Útvegsbanka 

Íslands við Seðlabanka Íslands allt að 50000 þús. kr. Skuld þessi skal færð á 
sérstakan reikning Útvegsbankans í Seðlabankanum og greiðir ríkissjóður vexti og 
afborganir af skuldinni með föstum árlegum greiðslum að fjárhæð 7500 þús. kr. 
í 12 ár, í fyrsta sinn á árinu 1982. 

28. gr. 
Fjármálaráðherra er heimili fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán að upphæð 400 

þús. kr., sem verja skal til skipaiðnaðarverkefna. Fjárhæðin skiptist þannig: 

Til Akraness ..........0.2000. 000 100 þús. kr. 
Til Stykkishólms  ..........0200.0 0... 20 þús. kr. 
Til Ísafjarðar ..........200.20..0 0. .n nn 80 þús. kr. 
Til Vestmannaeyja  ......0000... 000 150 þús. kr. 
Til Garðabæjar  ..........2.202000. s.n 50 þús. kr. 

Samtals 400 þús. kr.
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29. gr. 

Heimilt er fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs að taka lán erlendis í því skyni að 

greiða afborganir þessa árs af erlendum lánum ríkissjóðs og ennfremur að endur- 

greiða fyrir gjalddaga eftirstöðvar erlendra lána, þegar lánstíminn er talinn of stuttur 

miðað við eðlilegan afskriftartíma mannvirkja sem fjármögnuð hafa verið með 

viðkomandi lánum. 
Landsvirkjun er heimilt að taka erlend lán í því skyni að endurgreiða fyrir 

gjalddaga erlend lán, þegar lánstíminn er talinn of stuttur miðað við eðlilegan af- 

skriftartíma mannvirkja sem fjármögnuð hafa verið með viðkomandi lánum. Skal 

fjármálaráðherra og stjórn Landsvirkjunar hafa samráð við fjárveitinganefnd 

Alþingis áður en til lántöku kemur samkvæmt þessari grein. 

Nýti fjármálaráðherra lántökuheimildir laga þessara að hluta til töku láns eða 

lána, sem endurgreiða má fyrir gjalddaga (veltilán), er honum heimilt að nýta sömu 

heimild til töku á nýju láni til endurgreiðslu veltiláns að hluta eða öllu leyti án þess 

að lánssamningur um veltilánið falli úr gildi, enda sé ekki dregið á lánssamninginn 

að nýju nema lagaheimild liggi fyrir. 

30. gr. 

Fjármálaráðherra er heimilt fyrir hönd ríkissjóðs að taka lán á árinu 1981 að 

fjárhæð allt að 370 þús. krónum. Skal þessari fjárhæð ráðstafað til viðgerða á ferju- 

bryggjum við Ísafjarðardjúp vegna skemmda, sem urðu í fárviðri á þessum vetri, 

til þess að koma bryggjunum í nothæft ástand og tryggja að ekki verði á þeim 

frekari skemmdir. 

31. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 28. apríl 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Ragnar Arnalds. 

24. apríl 1981. Nr. 14. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 108 31. desember 1974 um 

Framleiðslueftirlit sjávarafurða. 

Forseti ÍsLanns 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 

Við 3. mgr. 2. gr. bætist: 
Framleiðslueftirlitið skal og veita Fiskvinnsluskólanum nauðsynlega aðstoð við 

námskeið á vegum skólans skv. 3. gr. laga nr. 55 15. april 1971. 

A 5
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2. gr. 
2. mgr. 9. gr. orðist svo: 
Sjávarútvegsráðuneytið löggildir matsmenn. Fiskiðnaðarmenn með próf frá Fisk- 

vinnsluskólanum skulu hljóta löggildingu að loknu prófi frá Fiskvinnsluskólanum 
sem freðfiskmatsmenn. Löggilding til mats á ferskfiski, saltfiski, saltsíld og skreið 
fer fram eftir að þeir hafa starfað 2 mánuði eða minnst 300 vinnustundir að mati 
með löggiltum kennslu-matsmanni. Aðra matsmenn löggildir sjávarútvegsráðuneylið 
að fenginni umsögn forstjóra Framleiðslueftirlits sjávarafurða, enda hafi þeir sótt 
námskeið fyrir fiskmatsmenn. Sjávarútvegsráðuneytið lætur matsmenn undirrita eið- 
staf um að þeir vilji rækja af alúð og kostgæfni skyldur þær, sem starfi þeirra fylgja. 
Fiskiðnaðarmenn með próf frá Fiskvinnsluskólanum skulu njóta forgangs við ráðn- 
ingu matsmanna. 

Sjávarútvegsráðuneytinu er heimilt að svipta matsmann löggildingu um stundar- 
sakir að fenginni umsögn Framleiðslueftirlits sjávarafurða, enda hafi hann sýnt 
vankunnáttu eða óvandvirkni í starfi. Þó skal veita matsmanni áminningu og gefa 
honum kost á að bæta ráð sitt, áður en hann er sviptur löggildingu um stundarsakir. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 24. apríl 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

Nr. 15. 24. apríl 1981. 

LÖG 
um tímabundið olíugjald til fiskiskipa. 

Forseti Ístanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
Þykki mínu: 

1. gr. 
Þegar fiskiskip selur afla í innlendri höfn, eða afhendir afla sinn til vinnslu 

án þess að sala fari fram, skal fiskkaupandi eða fiskmóttakandi greiða útgerðar- 
manni eða útgerðarfyrirtæki olíugjald, er nemi 7.5% miðað við fiskverð eins og 
það er ákveðið af Verðlagsráði sjávarútvegsins. Hið sama gildir, þegar fiskiskip 
selur afla sinn öðru skipi til löndunar í innlendri höfn. Olíugjald þetta kemur ekki 
til hlutaskipta eða aflaverðlauna. 

2. gr. 
Þegar fiskiskip selur afla í erlendri höfn, skal auk frádráttartölu kjarasamn- 

inga og stofnfjársjóðsgjalds samkvæmt lögum nr. 4/1976 draga 1.0% olíugjald til 
útgerðar frá heildarsöluverðmæti (brúttósöluverðmæti) við ákvörðun aflaverðlauna, 

aukaaflaverðlauna og hlutar samkvæmt kjarasamningum.
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3. gr. 
Sjávarútvegsráðherra er heimilt að setja nánari ákvæði um framkvæmd þessara 

laga með reglugerð. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu ákvæði þeirra taka til fiskafla og hluta- 

skipta frá upphafi til loka árs 1981 nema aðilar að kjarasamningum sjómanna og 
útvegsmanna komi sér saman um önnur hlutaskipti. 

Gjört í Reykjavík 24. apríl 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

  

Stjórnartíðindi A 8, nr. 13—15. Útgáfudagur 8. maí 1981.
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Nr. 16. 36 8. maí 1981. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 2 1. febr. 1980, um breyting á lögum um 

útflutningsgjald af sjávarafurðum, nr. 5 13. febr. 1976. 

Forseti Ístanns 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
Við lögin bætist nýtt ákvæði, til bráðabirgða, svohljóðandi: 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. skal útflutningsgjald af frystum sjávarafurðum fram- 
leiddum á árinu 1981 nema 4,5% af fob-verðmæti útflutnings og útflutningsgjald 
af skreið og hertum þorskhausum framleiddum á árinu 1981 10% af fob-verðmæti 
útflutnings. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 8. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L. S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

  

Stjórnartíðindi A 9, nr. 16. Útgáfudagur 11. maí 1981. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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LÖG 
um sérstakan skatt á verslunar- og skrifstofuhúsnæði. 

ForseTi Ístanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
Eigendur þeirra fasteigna sem nýttar eru við verslunarrekstur eða til skrif- 

stofuhalds skulu á árinu 1981 greiða sérstakan eignarskatt til ríkissjóðs. 

2. gr. 
Skattskyldan hvílir á þeim aðilum sem skattskyldir eru samkvæmt ákvæðum 

I kafla laga nr. 40/1978 um tekjuskatt og eignarskatt með síðari breytingum og 

auk þess bönkum og innlánsstofnunum. 

3. gr. 
Stofn til sérstaks eignarskatts skal vera fasteignamatsverð í árslok 1980 á þeirri 

fasteign sem nýtt er við verslunarrekstur eða til skrifstofuhalds, ásamt tilheyrandi 
lóð enda þótt um leigulóð sé að ræða, þó að frádregnu afgjaldskvaðarverðmæti 
leigulóðar sem skal telja sem stofn hjá eiganda hennar. 

Ef fasteignamatsverð er ekki fyrir hendi skal miða við kostnaðar- eða kaupverð 
eignar eða áætlað fasteignamatsverð. 

4. gr. 
Við ákvörðun á því hvaða eignir myndi stofn til sérstaks eignarskatts skal 

miða við raunverulega notkun fasteignanna í árslok 1980. 
Sé sama eignin notuð við verslunarrekstur eða til skrifstofuhalds, en einnig 

til annarra nota, skal við ákvörðun á skattstofni skipta verðmæti eignarinnar 

hlutfallslega. 

5. gr. 
Með skattframtali 1981 skal fylgja skrá yfir eignir þær sem falla undir lög 

þessi, ásamt upplýsingum um heildarfasteignamatsverð, eða eftir atvikum kostnaðar- 
verð þeirra, í árslok 1980. Ennfremur skal skrá þar upplýsingar um notkun þeirra, 
svo og upplýsingar um rúmmál þeirra eigna sem um er getið í 2. mgr. 4. gr. 

Þeir aðilar sem skattskyldir eru skv. 2. gr. laga þessara, en undanþegnir eru 
tekju- og eignarskattsskyldu, skulu fyrir 31. maí 1981 skila skrám skv. 1. mgr. til 
skattstjóra í því umdæmi þar sem þeir eiga lögheimili. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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6. gr. 
Sérstakur eignarskattur skal nema 1,4% af skattstofni skv. 3. grein. Skattinn 

skal leggja á í heilum tugum nýkróna þannig að lægri fjárhæð en 10 nýkr. sé sleppt. 
Sérstakan eignarskatt sem ekki nær 1000 nýkr. skal fella niður við álagningu. 

7. gr. 
Ákvæði VIII-XIV kafla laga nr. 40/1978 um tekjuskatt og eignarskatt með 

síðari breytingum skulu gilda um álagningu og innheimtu sérstaks eignarskatts, 
eftir því sem við á, nema öðruvísi sé ákveðið í lögum þessum. 

8. gr. 
Skatt samkvæmt lögum þessum má draga frá tekjum rekstrarársins 1981 sem 

rekstrarútgjöld við álagningu tekjuskatts og útsvars á árinu 1982. Þá er skatturinn 
til frádráttar eignum við ákvörðun eignarskatts samkvæmt lögum nr. 40/1978 með 
síðari breytingum, eftir reglum lokaákvæðis 1. mgr. 76. gr. þeirra laga. 

9. gr. 
Ráðherra er heimilt að kveða nánar á um framkvæmd laga þessara með reglu- 

gerð. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu koma til framkvæmda við álagningu gjalda 

á árinu 1981. 

Gjört í Reykjavík, 13. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  
Ragnar Arnalds. 

Nr. 18. 12. maí 1981. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 55 15. apríl 1971, um fiskvinnsluskóla. 

Forseti Ís aANnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
3. gr. orðist svo: 
Skólinn skal halda námskeið fyrir starfsfólk í hinum ýmsu greinum fiskiðnaðar- 

ins, sem miði að því að veita þeim starfsmönnum fiskiðnaðar, er vinna að móttöku 
og verkun sjávarafla, hagnýta fræðslu um meðferð og vinnslu aflans. Námskeið 
þessi skulu haldin í verstöðvum landsins eftir því sem við verður komið. Skólinn 
skal einnig, þegar þörf krefur, halda námskeið til endurmenntunar matsmanna verk- 
aðs sjávarafla, svo og til þjálfunar og menntunar nýrra matsmanna.
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Fela skal skólanum að hafa námskeið í meðferð sjávarafla fyrir nemendur sjó- 
mannaskóla. 

Skólinn skal hafa samráð við Framleiðslueftirlit sjávarafurða um námskeiðahald 
fyrir matsmenn samkvæmt þessari grein. 

2. gr. 
7. gr. hljóði svo: 
Menntamálaráðherra skipar sjö manna skólanefnd með þessum hætti: 
Einn nefndarmanna skal skipaður eftir tilnefningu Fiskifélags Íslands, einn eftir 

tilnefningu Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins, einn eftir tilnefningu Fiskiðnar, 
fagfélags fiskiðnaðarins, einn eftir tilnefningu Fiskmatsmannafélags Íslands og einn 
úr hópi reglulegra nemenda skólans. Tveir nefndarmenn skulu skipaðir án tilnefn- 
ingar, annar skal vera frá Framleiðslueftirliti sjávarafurða, hinn úr röðum fram- 

leiðenda. 
Sjö varamenn skulu skipaðir með sama hætti. 
Ráðherra skipar formann. 
Tilnefning nemendafulltrúa gildir til eins árs, en hinna til fjögurra ára. 

ð. gr. 
3. mgr. Í0. gr. orðist svo: 
Til þess að öðlast starfsréttindi sem fiskiðnaðarmaður skal nemandi hafa staðist 

próf upp úr fiskiðndeild og auk þess lokið 9 mánaða skipulagðri starfsþjálfun, sem 
lýkur með prófi eða sérstöku verkefni. Varðandi saltfisk, skreið og saltsild skal fara 
fram sérstakt verklegt próf, sem geti sýnt alhliða þekkingu á meðferð og mati afurð- 
anna í samræmi við þarfir markaðslandanna, sbr. 11. gr. Setja skal með reglugerð 
nánari ákvæði um efni og framkvæmd þessara verklegu prófa. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 57 21. maí 1974. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Ingvar Gíslason.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 85/1968, um eiturefni og hættuleg efni. 

Forseti ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þþykki mínu: 

1. gr. 
14. gr. laga nr. 85/1968 orðist svo: 
Ákvæði um skráningu eiturefna og hættulegra efna til sérstakra nota. 

14. gr. 

Eiturefni og hættuleg efni, hrein og blönduð má því einungis selja eða flytja til 

landsins og nota sem plöntulyf, örgresisefni, stýriefni eða útrýmingarefni, þar með 

talin aflifunarefni, að þau hafi sérstaklega verið skráð á listum yfir slík efni, annað- 

hvort með samheiti eða með sérheiti framleiðanda, sbr. 2. mgr. 2. gr. Ákvæði þessi 

taka einnig til örvera eða hluta lífvera („biological products“), ef þau eru notuð í 

sama skyni. Ráðherra setur nánar ákvæði um framangreint efni í reglugerð. 

Ráðherra getur að fengnum tillögum eiturefnanefndar látið ákvæði 1. mgr. um 

skráningu á lista einnig ná til eiturefna og hættulegra efna, sem ætluð eru til annarra 

nota en þar segir, svo sem fúavarnarefna, fegrunar- og snyrtiefna og lífrænna leysi- 

efna. Skal þá kveða nánar á um skráningu slíkra efna í reglugerð, þ. á m. um notkun 

og bann við notkun. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 12. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L. S.) 

  

Svavar Gestsson. 

  

Stjórnartíðindi A 10, nr. 17—19. Útgáfudagur 18. maí 1981.
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LÖG 
um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, sbr. lög nr. 22/1955. 

Forsei ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
1. málsgr. 59. gr., sbr. 1. málsgr. 6. gr. laga nr. 22/1955, orðist svo: 
Ef aðili rýfur í verulegum atriðum skilyrði þau eða fyrirmæli, sem honum hafa 

verið sett samkvæmt 16. tölulið 3. málsgr. 57. gr., getur saksóknari krafist þess, 
að dómari taki málið fyrir að nýju, enda sé skilorðstími ekki liðinn, þegar rann- 

sókn hefst gegn aðila sem sökunaut fyrir rétti eða lögreglustjóra (rannsóknarlög- 

reglustjóra ríkisins) eða löglærðum fulltrúa hans. 

2. gr. 
1. málsliður 60. gr., sbr. 7. gr. laga nr. 22/1955, orðist svo: 

Nú hefur rannsókn út af nýju broti aðila hafist með þeim hætti, sem segir Í 

1. málsgr. 59. gr., áður en skilorðstíma lýkur, og er dómstólum þá heimilt að dæma 

refsingu fyrir það brot sér í lagi án skilorðs, en láta skilorðsdóm haldast. 

3. gr. 
Fyrirsögn IX. kafla laganna verði þessi: 
Fyrning sakar, brottfall viðurlaga og uppreist æru. 

4. gr. 
80. gr. orðist svo: 
Sakir fyrnast samkvæmt ákvæðum 81. og 82. gr. Á það einnig við um brot sam- 

kvæmt sérrefsilögum, nema þar sé annan veg mælt. 

5. gr. 

81. gr. orðist svo: 
Sök fyrnist á þeim tíma, er hér segir: 

Á 2 árum, þegar ekki liggur þyngri refsing við broti en 1 árs fangelsi eða refs- 
ing sú, sem til er unnið, fer ekki fram úr sektum. 
Á 5 árum, þegar ekki liggur þyngri refsing við broti en 4 ára fangelsi. 
Á 10 árum, þegar ekki liggur þyngri refsing við broti en 10 ára fangelsi. 
Á 15 árum, ef þyngsta refsing við broti er 16 ára fangelsi eða lengra tímabundið 
fangelsi. 
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Sök samkvæmt 262. gr. fyrnist þó ekki á skemmri tíma en 5 árum. Hinu sama 
gegnir um brot, sem fólgin eru í því, að sakborningur kemur sér undan greiðslu 
á tollum, sköttum eða öðrum gjöldum til hins opinbera. 

Nú gerist maður sekur um háttsemi, sem varðar við fleiri en eitt refsiákvæði, 
og skal þá miða fyrningarfrest brotanna við það ákvæði, er geymir þyngst refsi- 
mörk. 

6. gr. 
82. gr. orðist svo: 
Fyrningarfrestur telst frá þeim degi, er refsiverðum verknaði eða refsiverðu 

athafnaleysi lauk. 
Nú er refsinæmi háð því að nokkru leyti eða öllu, að háttsemi hafi í för með 

sér tiltekna afleiðingu, og hefst fyrningarfrestur þá ekki fyrr en afleiðing þessi 
kemur fram. Hinu sama gegnir að sínu leyti, ef refsinæmi er háð því, að tiltekið atvik 
beri að höndum eftir að háttsemi er uppi höfð, og tekur sök þá ekki að fyrnast, fyrr 
en atvik þetta hefur gerst. 

Nú er refsiverður verknaður framinn á íslensku skipi eða loftfari, utan refsi- 
lögsögu íslenska ríkisins, og tekur sök þá ekki að fyrnast, fyrr en skipið eða loft- 
farið er komið til íslenskrar hafnar. Fyrningarfrestur hefst þó ekki síðar en 1 ári 
frá því að brot var framið. 

Fyrningarfrestur rofnar, þegar rannsókn hefst gegn manni sem sökunaut fyrir 
rétti eða lögreglustjóra (rannsóknarlögreglustjóra ríkisins) eða löglærðum fulltrúa 
hans út af broti. Nú heimila lög lögreglumanni að ljúka máli með sátt, og er fyrn- 
ing þá rofin, er lögreglumaður sakar mann um brot og gerir honum kost á sátt. 
Þegar stjórnvaldi er endranær heimilað að gera mönnum refsingu fyrir brot, rofn- 
ar fresturinn er stjórnvald sakar mann um slíkt brot. 

Nú er hætt við rannsókn samkvæmt næstu málsgrein hér á undan vegna þess að 
handhafi ákæruvalds ákveður að höfða ekki mál gegn sakborningi eða hverfur síð- 
ar frá ákæru og fyrnist sök þá án tillits til þeirrar rannsóknar. Rannsókn, sem hætt 
er við um óákveðinn tíma, rýfur ekki heldur frestinn, nema stöðvunin stafi af því 
að sökunautur hafi komið sér undan rannsókn. Þá telst tími sá, sem rannsóknin stóð 
yfir, ekki til fyrningartímans. Hafi mál ónýst, sem höfðað var innan loka fyrningar- 
frests, má taka það upp að nýju á næstu 3 mánuðum frá því að það ónýttist. 

Nú er sök fyrnd samkvæmt framansögðu og verður þá hvorki refsað fyrir hátt- 
semina né dæmd viðurlög þau, sem mælt er um í 62.—67. gr. Hinu sama gegnir um 
eignarupptöku og réttindasviptingu og úrræði samkvæmt 2. málsgr. 148. gr. og 2. 
málsgr. 241. gr. Fyrningarfrestur um eignarupptöku er ekki skemmri en 5 ár, en 
10 ár um eignarupptöku samkvæmt 3. tölulið 1. málsgr. 69. gr. og hliðstæðum ákvæðum 
í sérrefsilögum, nema þar sé öðruvísi kveðið á. 

7. gr. 
83. gr. orðist svo: 
Refsivist eða hælisvist, sem dæmd hefur verið, fellur niður, ef fullnusta dóms 

er eigi byrjuð áður en frestir þeir eru liðnir sem hér greinir: 

1. 5 ár, ef refsing er varðhald eða fangelsi allt að 1 ári eða dæmd er hælisvist 
samkvæmt 65. gr. 

2. 10 ár, ef refsing er fangelsi lengur en Í ár og allt að 4 árum, og á þetta einnig 
við um dæmd viðurlög samkvæmt 62., 66. og 67. gr. 

8. 15 ár, ef refsing er fangelsi lengur en 4 ár og 8 ár hið mesta. 
4. 20 ár, ef tímabundin fangelsisrefsing er dæmd lengri en 8 ár.
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Fyrning samkvæmt framansögðu hefst, þegar unnt er að fullnægja dómi sam- 
kvæmt almennum ákvæðum laga. 

Frestun á fullnustu refsingar samkvæmt skilorðsdómi telst ekki til fyrningar- 
tíma né heldur sá tími sem aðili sætir refsivist eða hælisvist samkvæmt öðrum 
dómi. Hinu sama gegnir um skilyrta náðun, þó þannig að fyrningartími lengist ekki 

nema sem skilorðstíma svarar. 
Fyrning er rofin, þegar fullnusta dóms er hafin. 
Nú hefur fangi tekið út nokkurn hluta refsivistar eða hælisvistar, en er veitt 

reynslulausn eða skilyrt náðun. Rjúfi hann síðan skilorð og ákvörðun er tekin 
um, að hann afpláni það, sem eftir stendur af refsivist eða hælisvist, og telst þá 
fyrning á fullnustu eftirstöðva refsingar og annarra dæmdra viðurlaga frá því, er 
slík ákvörðun var tekin. Ef fullnusta refsingar eða annarra viðurlaga samkvæmt 

1. málsgr. stöðvast af öðrum ástæðum en þeim, sem greinir í þessari málsgrein, 

telst fyrning frá því, að stöðvun varð. 

8. gr. 
Ný grein, 83. gr. a., orðist svo: 
Fésektarrefsing, sem ákveðin er með dómi, úrskurði eða sátt, fyrnist, þegar lið- 

in eru 3 ár frá því að unnt var að fullnægja dómi, úrskurði eða sátt samkvæmt al- 
mennum ákvæðum laga. Ef féseki er 50U0 krónur eða hærri er fyrningarfrestur 

Þó 5 ár. 
Fjárnám eða önnur trygging, sem aflað hefur verið fyrir sektinni fyrir lok fyrn- 

ingarfrests, heldur þó gildi sínu. 
Vararefsing við fésekt, sbr. 58. gr., fellur niður samkvæmt ákvæðum 1. mgr. 

nema fullnusta hennar sé hafin innan þar greindra tímamarka. 
Eignarupptaka, sem ákveðin er með dómi, úrskurði eða sátt, fellur niður þegar 

iðin eru 5 ár frá því að unnt var að fullnægja ákvörðun um eignarupptöku. Í dómi 

er þó heimilt að ákveða að frestur sé allt að 10 árum. Ákvæði 2. mgr. gildir einnig 

um eignarupptöku. 
Sá tími, sem fullnusta frestast vegna ákvæða skilorðsdóms eða skilyrtrar náð- 

unar, telst ekki með fyrningarífresti. 

9. gr. 
Ný grein, 83. gr. b., orðist svo: 
Dómi, úrskurði eða sátt um refsingu eða önnur viðurlög samkvæmt VII. kafla 

verður eigi fullnægt eftir andlát sakfellds manns, sbr. þó 2. málsgr., nema lagaheimild 

sé til annars. 
Nú hefur dómi, úrskurði eða sátt um eignarupptöku eigi verið fullnægt að 

nokkru eða öllu, þegar sakfelldi andaðist, og getur ríkissaksóknari þá krafist þess, 
að héraðsdómari í síðasta varnarþingi sakfellda kveði svo á með úrskurði að full- 
nægja skuli ákvæðum um eignarupptöku, enda stafi hún af hagnaði sakfellda af 
broti eða varði hluti, sem til hafa orðið við misgerning. Dómari getur þá breytt 
eignarupptökuákvæði svo, að í stað upptöku á hlut komi tiltekin fjárhæð. Urskurð- 

ur dómara sætir kæru samkvæmt ákvæðum XKXKI. kafla laga nr. 74/1974, og eru 
erfingjar hins látna réttir kæruaðilar. 

Dómsákvæðum samkvæmt 2. málsgr. 148. gr. og 2. málsgr. 241. gr. er unnt að full- 

nægja eftir andlát dómfellda. 

10. gr. 
217. gr. orðist svo: 
Hver, sem gerist sekur um líkamsárás, enda sé hún ekki svo mikil sem í 218. gr. 

segir, skal sæta sektum eða varðhaldi, en fangelsi allt að 1 ári, ef háttsemin er 
sérstaklega vítaverð.
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Málssókn er opinber út af broti samkvæmt 1. málsgr., og skal mál eigi höfðað 
nema almenningshagsmunir krefjist þess. 

11. gr. 
218. gr. orðist svo: 
Hafi maður með vísvitandi líkamsárás valdið öðrum manni tjóni á líkama eða 

heilbrigði, og þessar afleiðingar árásarinnar verða taldar honum til sakar vegna 
ásetnings eða gáleysis, þá varðar það varðhaldi eða fangelsi allt að 3 árum, eða 
sektum, ef sérstakar málsbætur eru. 

Nú hlýst stórfellt líkams- eða heilsutjón af árás eða brot er sérstaklega hættu- 
legt vegna þeirrar aðferðar, þ. á m. tækja, sem notuð eru, svo og þegar sá, er sætir 
líkamsárás, hlýtur bana af atlögu, og varðar brot þá fangelsi allt að 16 árum. 

12. gr. 
Ný grein, 218. gr. a., orðist svo: 
Nú hefur sá, sem dæmdur er sekur um brot á 217. eða 218. gr. áður sætt 

refsingu samkvæmt þeim greinum eða honum hefur verið refsað fyrir brot, sem 
tengt er að öðru leyti við vísvitandi ofbeldi, og má þá hækka refsingu allt að 
helmingi. 

Samþykki til líkamsárásar veldur því, að refsingu, sem ella væri unnið til, má 
lækka. Nú varðar verknaður við 217. gr., og verður þá ekki refsað, þegar samþykki 

liggur fyrir. 
Nú er líkamsárás unnin í áflogum eða átökum milli þess, sem henni veldur, 

og þess, sem misgert er við, og er þá heimilt að lækka refsingu eða jafnvel láta 
hana falla niður, þegar verknaður á undir 217. gr. Sama er, ef sá, sem verður fyrir 
tjóni, á upptök að átökum með árás, ertingum eða líku. 

13. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. október 1981. 

Gjört í Reykjavík 18. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Friðjón Þórðarson. 

Nr. 21. R 18. maí 1981. 
LÖG 

um kirkjubyggingasjóð. 

Forseti Ístanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Hlutverk kirkjubyggingasjóðs, sem stofnaður var með lögum nr. 43/1954, er að 

veita þjóðkirkjusöfnuðum lán til kirkjubygginga í sóknum landsins og til varan- 
legra endurbóta á eldri kirkjum, sbr. og 6. gr.
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2. gr. 
Ríkissjóður skal greiða árlega í kirkjubyggingasjóð eigi lægri fjárhæð en 

600 000 krónur. Endurskoða skal þá upphæð með hliðsjón af byggingavísitölu, 
eins og hún er 1. júlí ár hvert. 

Kirkjubyggingasjóður veitir viðtöku gjöfum og fer um tekjuskatt af þeim 
samkv. 30. gr. F-liðs laga nr. 40/1978. 

3. gr. 
Stjórn kirkjubvggingasjóðs skal skipuð brem mönnum. Biskup Íslands er for- 

maður hennar, en kirkjuþing kýs tvo stiórnarmenn og jafnmarga til vara. Skal 

annar þeirra vera leikmaður, en hinn starfandi prestur. Kjörtímabil er fiðgur ár. 

Kirkjubygsinsasjóður er í vörslu biskupsembættisins, er annast fjárreiður 
sjóðsins os bókhald. 

Reikningar sjóðsins skulu hirtir í Stjórnartíðindum. 

4. gr. 

Sóknarnefndir skulu í lánsumsóknum gera glögga grein fyrir áformum um 

kirkjubyggingu eða endurbót á eldri kirkin, þ. á m. kostnaðaráætlunum og áætlun- 

um um framkvæmdatíma. Teikningar os kostnaðaráætlanir skulu lagðar fyrir 

Þriggja manna nefnd. sem í eiga sæti biskup Íslands, húsameistari ríkisins og þriðji 
maður, sem kirkjumálaráðherra skipar til fjögurra ára í senn. og skipar hann vara- 
mann til sama tíma. Biskup er formaður nefndar þessarar. Eisi má veita lán úr 

sjóðnum nema teikning af kirkjubygsinsu eða af endurbót á eldri kirkju hafi hlotið 

samþykki nefndarinnar. 

5. gr. 
Lánsupphæð miðast við stærð kirkin. Má hún vera allt að 200 krónum á hvern 

teningsmetra, þó aldrei meira en 1000 krónur á hvern fermetra gólfflatar, en fjár- 
hæðir bessar brevtast í samræmi við bveginsavísitölu, sbr. 2. gr. 1. málsgr. 

Bvgsingalánin endursreiðast með jöfnum greiðslum afborgana og vaxta á 40 
árum. 

Til endurbóta á eldri kirkjum má eigi veita hærri lán en sem svarar % kostn- 
aðar samkvæmt reikningum. sem sjóðstjórn úrskurðar. Lán þessi endurgreiðast með 
jöfnum greiðslum afhorgana og vaxta á 20 árum. 

6. gr. 
Heimilt er að veita lán úr kirkjubvysingasjóði til kirkjubyggingar eða endur- 

hóta á kirkju. bótt í einkaeign sé, að fengnum meðmælum sóknarnefndar og um- 

sögn héraðsprófasts, enda sé kirkia notuð í þágu þióðkirkjusafnaðar, svo sem safn- 
aðareign væri, og eignir hennar ófullnægjandi til framkvæmdanna að dómi stjórnar 
kirkjubvegingasjóðs. 

7. gr. 
Biskup Íslands getur nefnt fulltrúa sinn til að sitja fundi stjórnar kirkjubveg- 

ingasjóðs og nefndar samkv. 4. gr., og hefir fulltrúinn sömu stöðu og biskupi er 

ætluð í þessu sambandi. 
Stjórn kirkjubyggingasjóðs og nefnd sú, sem mælt er fyrir um í 4. gr., geta 

leitað eftir aðstoð í störfum sínum, og greiðir kirkjubyggingasjóður þann kostnað. 

8. gr. 
Stjórn kirkjubyggingasjóðs semur frumvarp til reglugerðar, er kirkjumálaráð- 

herra staðfestir, um starfsemi sjóðsins og starfshætti stjórnar sjóðsins og nefndar 
samkv. 4. gr. svo og um framkvæmd laganna að öðru leyti. Í reglugerð er rétt að
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setja ákvæði um vexti af lánum og önnur lánakjör að svo miklu leyti sem um bau 

er eigi mælt í lögum þessum og ennfremur um það, hversu umsóknir um lán skuli 
vera úr garði gerðar og hver sögn fylgi þeim og fyrir hvaða tíma umsóknir skuli 
berast ár hvert. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla þá úr gild! lög um Kirkjubyggingasjóð 

nr. 43/1954 ásamt breytingum, sbr. lög nr. 47/1955 os 26/19829. 
Skipnnartímabili núverandi stiðrnar kirkjubvggingasjóðs lýkur, er kirkjuþing 

hefir kosið stjórnarmenn samkvæmt 3. gr. 1. málsgr. og tilkynnt kirkjumálaráð- 
herra um kosninguna. 

Kirkjumálaráðherra skipar aðalmann og varamann í nefnd þá, er greinir í 4. 
gr., þegar eftir að lög þessi öðlast gildi. 

Gjört í Reykjavík 18. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Friðjón Þórðarson. 

Nr. 29. 18. maí 1981. 
LÖG 

um breyting á og viðauka við lög nr. 46 25. apríl 1973, um kjarasamninga 

opinberra starfsmanna, sbr. lög nr. 23/1977. lög nr. 58/1977 og lög nr. 61/1977. 

ForseTr Ísranns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
þykki mínu: 

1. gr. 
1.t1. 2. mgr. 1. gr. laganna (sbr. 1. gr. laga nr. 61/1977) orðist svo: 
1. ráðherra, hæstaréttardómara, ríkissaksóknara, biskups Íslands né ráðuneytis- 

stjóra. 

2. gr. 

3. mgr. 4. gr. laganna (sbr. 2. gr. laga nr. 61/1977) orðist svo: 
Launakjör ráðherra, hæstaréttardómara, ríkissaksóknara, biskups Íslands og 

ráðuneytisstjóra skulu ákveðin af kjaradómi. 

3. gr. 
Við lögin bætist nýr kafli, TX. kafli, svohljóðandi: 

IX. KAFLI 

33. gr. 
Þeir félagar BHM í þjónustu ríkisins, sem ekki njóta ákvæða 14. gr. laga nr. 

38/1954, skulu njóta atvinnuleysisbóta sambærilegra við annað launafólk, í samræmi 

við gildandi lög og framkvæmd þeirra á hverjum tíma, sbr. einkum IV. og V. kafla 
laga um atvinnuleysistryggingar. Bótaréttur skal m. a. háður því skilyrði, að at-
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vinnulaus starfsmaður hafi sannanlega ekki neitað annarri vinnu, sem boðist hefur, 
sbr. 16. gr. laga um atvinnuleysistryggingar og túlkun hennar á liðnum árum. 

34. gr. 
Sérstök nefnd ákveður atvinnuleysisbætur og úrskurðar annan ágreining, sem 

upp kann að koma. Nefndin skal skipuð einnm fulltrúa frá BHM, einum frá fjármála- 

ráðuneyti, og einn skal skipaður af Hæstarétti. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 18. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 

18. maí 1981. Nr. 23. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 34 18. febr. 1953, 

um verðjöfnun á olíu og bensíni. 

Forseti Ísranns 
giðrir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
1. gr. laganna orðist svo: 
Söluverð á gasolíu, svartolíu, ljósaolíu, bifreiðabensíni, flugvélabensíni og flug- 

steinolíu skal vera hið sama, hvar sem er á landinu. 

2. gr. 
5. gr. laganna orðist svo: 
Ákvæði laga þessara gilda ekki um flugsteinolíu og flugvélabensin, sem ætlað 

s 
er til notkunar í utanlandsflugi. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 18. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Tómas Árnason.
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LÖG 
um breytingu á lögum nr. 94/1933, um tékka. 

Forserr ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
þykki mínu: 

1. gr. 
31. gr. laganna orðist svo: 
Tilkynning banka um tékka til greiðslujöfnunarstöðvar (clearing-house) jafn- 

gildir sýningu hans til greiðslu. 

2. gr. 
1. mgr. 32. gr. laganna orðist svo: 
Hafi útgefandi tilkynnt greiðslubankanum, að hann afturkalli tékkann, er 

greiðslubankanum eigi heimilt að innleysa tékkann, sbr. þó 25. gr. Greiðslubankinn 
skal þegar í stað tilkynna greiðslujöfnunarstöð um afturköllunina. 

3. gr. 
1. mgr. 40. gr. orðist svo: 
Sé tékki eigi greiddur, er hann er sýndur til greiðslu á réttum tíma, getur hand- 

hafi hans krafist fullnustu hjá framseljendum, útgefanda og öðrum tékkaskuldurum, 
enda sé greiðslufallið sannað: 

1) með opinberri gerð (afsagnargerð), 
2) með dagsettri yfirlýsingu greiðslubankans, ritaðri á tékkann, og sé þar tilgreindur 

sýningardagurinn, eða 
3) með dagsettri yfirlýsingu frá greiðslujöfnunarstöð, um að tilkynning banka um 

tékka hafi borist stöðinni og hafi þá eigi verið næg innistæða til greiðslu tékk- 
ans á hlutaðeigandi reikningi. 

4, gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 18. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S. nn 

Tómas Árnason.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt, sbr. lög 

nr. 7 22. febrúar 1980, lög nr. 20 7. maí 1980 og lög nr. 2 13. febrúar 1981. 

ForsEtt ÍsLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
2. töluliður 4. gr. laganna orðist svo: 

Ríkissjóður, ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki sem hann rekur og ber ótakmark- 

aða ábyrgð á svo og Fiskifélag Íslands og Búnaðarfélag Íslands. 

2. gr. 
Í stað orðanna „eigi lægra endurgjald fyrir starf sitt en“ í 2. mgr. 1. töluliðs 

A-liðs 7. gr. laganna komi orðin: sambærilegt endurgjald fyrir starf sitt og. 

3. gr. 
1. mgr. 14. gr. laganna orðist svo: 

Hagnaður af sölu fasteigna, sem ekki er heimilt að fyrna skv. 32. gr., þar með 

talin ófyrnanleg mannvirki, lönd, lóðir, ófyrnanleg náttúruauðæfi og réttindi tengd 

þessum eignum, svo sem lóðarréttindi, telst að fullu til skattskyldra tekna á söluári 

og skiptir ekki máli hve lengi skattaðili hefur átt hina seldu eign. 

4. gr. 

Aftan við 2. mgr. 14. gr. laganna, sbr. 8. gr. laga nr. 7/1980, bætist nýr málsliður 

er orðist svo: 

Frá fasteignamati leigulóðar í þessu sambandi skal draga afgjaldskvaðarverð- 
mæti, sbr. 2. mgr. 1. tl. 74. gr. 

5. gr. 
5., 6., 7. og 8. mgr. 16. gr. laganna, sbr. 10. gr. laga nr. 7/1980, orðist svo: 

Falli sala íbúðarhúsnæðis bæði undir ákvæði þessarar greinar og 14. gr. skal 
söluhagnaði skipt til skattlagningar í sama hlutfalli og er milli þess rúmmáls íbúð- 
arhúsnæðis sem seljandi átti umfram 600 ms á söludegi eða 1 200 mö, eftir því sem við 
á, sbr. 1. mgr., og heildarrúmmáls hins selda húsnæðis. 

Fjármálaráðherra skal ákveða með reglugerð hvernig reikna skuli rúmmál 
íbúðarhúsnæðis samkvæmt þessari grein. 

Við útreikning á söluhagnaði af íbúðarhúsnæði skal ekki telja til stofnverðs 
eignaauka vegna vinnu utan venjulegs vinnutíma við byggingu íbúðarhúsnæðis til 

eigin nota. 
Ákvæði þessarar greinar gilda um íbúðarhúsnæði án tillits til byggingarstigs 

og ná einnig til lóða eða lóðarréttinda sem slíku húsnæði fylgja, enda sé lóðin innan 
þeirra stærðarmarka sem almennt gerist um íbúðarhúsalóðir. Um söluhagnað lóðar 
umfram þessi mörk gilda ákvæði 14. gr. 

A 7
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6. gr. 
2., 3. og 4. málsliður 2. mgr. 17. sr. laganna orðist svo: 
Kaupverð hlutabréfa í hendi selianda ákvarðast annað hvort sem samanlagt 

nafnverð hlutabréfanna og þeirra jöfnunarhlutabréfa sem hann hefur fengið út- 
hlutað eða heimilt hefði verið að úthluta honum, eða sem upphaflegt kaupverð þeirra 
þegar það hefur verið hækkað eða lækkað samkvæmt verðbreytingarstuðli eftir 
ákvæðum 26. gr., sé það hærra. Kaupverð hlutabréfa sem skattaðili hefur eignast 
við samruna hlutafélaga skv. 56. gr. skal ákvarðast jafnt framreiknuðu kaupverði 
þeirra hlutabréfa er hann lét af hendi. Þegar ákveða skal hagnað af sölu hlutabréfa 
skal kaupverð hvers hlutabréfs teljast jafnt framreiknuðu meðalkaupverði allra 
hlutabréfa sömu tegundar í hendi sama eiganda. 

7. gr. 
Við 23. gr. laganna bætist ný málsgrein er orðist svo: 
Tap á sölu eigna sem notaðar eru í atvinnurekstri er heimilt að gjaldfæra á sölu- 

ári, sbr. 34. gr., þó ekki tap á sölu eigna þeirra sem um er rætt í 17. og 18. gr. 

8. gr. 
25. gr. laganna orðist svo: 
Þegar seld er sérgreind fasteign eða mannvirki. ásamt lóð. landi eða réttindum 

tengdum þessum eignum, í heild eða að hluta, skal söluverðinu skipt í sama hlut- 
falli og hinar seldu eignir eru metnar til fasteignamats á söludegi. Sama gildir um 
skiptingu söluverðs mannvirkja eingöngu. Þegar um lóðarréttindi er að ræða skal 
afgjaldskvaðarverðmætið, sbr. 2. mgr. 1. tl. 74. gr., dregið frá fasteignamati áður en 
hlutfallið er reiknað. 

Ákvæði þessarar greinar gilda einnig um ákvörðun stofnverðs. 
Ákvæði þessarar greinar gilda ekki um skiptingu söluverðs milli mannvirkis og 

leigulóðar þegar selt er mannvirki sem stendur á leigulóð og endurmetið var í hendi 
seljanda á árinu 1979 á grundvelli upphaflegs stofnverðs. 

9. gr. 
4. tl. 28. gr. laganna orðist svo: 
Eignaauki sem stafar af aukavinnu sem maður leggur fram utan venjulegs 

vinnutíma við byggingu íbúðarhúsnæðis til eigin afnota. Söluhagnaður íbúðarhús- 
næðis, sbr. 14. og 16. gr., telst þó sem mismunur heildarandvirðis að frádregnum 
beinum kostnaði við söluna annars vegar og framreiknaðs stofnverðs án eigin auka- 
vinnu hins vegar. 

10. gr. 

Aftan við 3. tl. C-liðs 1. mgr. 30. gr. laganna, sbr. 1. gr. 1. nr. 20/1980, komi 
ný megr., er orðist svo: 

Nú nýtist námsmanni 20 ára eða eldri eða maka hans ekki námsfrádráttur 
samkvæmt þessum tölulið meðan á námi eftir 20 ára aldur stendur og er honum 
þá heimilt að draga fjárhæð, er svarar heildarupphæð hins ónýtta námsfrádráttar, 
frá tekjum á næstu fimm árum eftir að námi lýkur og skal við notkun þessarar 
heimildar taka tillit til þeirrar lækkunar í tekjuskattsstofni er foreldri námsmanna 
kynni að hafa notið samkv. ákvæðum 4. tl. 1. mgr. 66. gr. Fjárhæð frádráttarins skal 
skipt jafnt á hvert þessara fimm ára, en frádráttarfjárhæð vegna hvers árs skal 
síðan hækka eða lækka samkvæmt ákvæðum 26. gr. 

11. gr. 

Í stað orðsins „fasteignaskulda“ í 2. mgr. 1. tl. E-liðs 1. mgr. 30. gr. laganna, sbr. 
2. gr. laga nr. 2/1981, komi: fasteignaveðskulda.
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12. gr. 

Við E-lið 1. mgr. 30. gr. laganna bætist nýr töluliður er verði 3. tl. og orðist svo: 

Helming greiddrar húsaleigu vegna leigu á íbúðarhúsnæði til eigin nota enda 

sé hún vegna tekjuársins. 

13. gr. 

3. málsl. 2. mgr. 30. gr. laganna, sbr. 2. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo: 

Hjá öðrum mönnum en þeim sem skattlagðir eru eftir reglum þeim sem gilda 

um hjón, sbr. 63. gr., skal þessi frádráttur aldrei nema lægri fjárhæð en 550 000 gkr., 

hjá einstæðum foreldrum, sbr. 69. gr.. skal þessi lágmarksfrádráttur vera 75% hærri. 

14. gr. 

1. mgr. 44. gr. laganna, sbr. 22. gr. laga nr. 7/1980 orðist svo: 

Til viðbótar fyrningu skv. 38. gr. er heimilt að fyrna eignir, sbr. 32. gr. um 

fjárhæð jafna skattskyldum hluta söluhagnaðar af fyrnanlegum eignum á sama 

rekstrarári og söluhagnaður færist til tekna. Einnig er heimilt að fyrna sömu eignir 

um fjárhæð er nema má allt að 40% af þeirri fjárhæð sem færð er til tekna sam- 

kvæmt ákvæðum 53. gr. Þegar 60% af tekjufærslu ársins skv. óð. gr. eru hærri en 

fjármagnskostnaður skv. 51. gr. að frádregnum fjármagnstekjum skv. 8. gr. er heimilt, 

auk fyrninga skv. 2. málsl. þessarar málsgreinar, að fyrna þessar eignir um fjárhæð 

er nemur allt að þessum mun að viðbættum 6% af þeim stofni er tekjufærsla skv. 

53. gr. er reiknuð af. 

15. gr. 

2. málsl. 2. mgr. 44. gr. laganna, sbr. 22. gr. laga nr. 7/1980, orðist svo: 

Skal hundraðshluti þessarar fyrirframfyrningar nema að hámarki sama hundraðs- 

hluta og tekjufærsla skv. 53. gr. og reiknast hann af fjárhæð sem er jafnhá fjárfest- 

ingu í þessum rekstrarfjármunum í lok næst liðins árs. 

16. gr. 

1. mgr. 53. gr. laganna orðist svo: 

Hjá lögaðilum skal árlega tekið tillit til þeirra áhrifa sem almennar verðbreyt- 

ingar hafa á eignir þeirra og skuldir, eftir því sem nánar er ákveðið í grein þessari. 

Sama á við hjá þeim mönnum er hafa með höndum atvinnurekstur eða sjálfstæða 

starfsemi varðandi þær eignir þeirra og skuldir sem rekstrinum eru tengdar. 

17. gr. 

5. mgr. 53. gr. laganna orðist svo: 

Þegar heildarskuldir skattaðila skv. 76. gr. eru hærri en heildareignir hans skv. 

73. gr. í lok reikningsárs skal sá hluti reiknaðrar tekjufærslu samkvæmt þessari 

grein falla niður sem umfram er tap ársins og ójöfnuð töp frá fyrri árum. Með tapi 

ársins er í þessu sambandi átt við skattskyldar tekjur ársins að frádregnum frá- 

dráttarbærum gjöldum ársins án tillits til verðbreytingarfærslu. Hjá mönnum, er 

stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, er með heildareignum og heildar- 

skuldum í þessari málsgrein átt við allar framtalsskyldar eignir þeirra og skuldir 

án tillits til þess, hvort þær eru tengdar rekstrinum eða ekki. Til eigna í þessu sam- 

bandi telst þó ekki verðmæti íbúðarhúsnæðis til eigin nota og einkabifreiðar allt að 

50 000 000 gkr. (500 000 kr.) og til skulda teljast ekki þær skuldir sem sannanlega 

hafa verið notaðar til öflunar þessara eigna. Fjárhæð í 4. málslið þessarar mgr. er 

grunnfjárhæð og skal hún hækkuð eða lækkuð árlega samkvæmt verðbreytingar- 

stuðli, sbr. 26. gr., í fyrsta skipti við álagningu skatta ársins 1982.
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18. gr. 
7. mgr. 53. gr. laganna orðist svo: 

Verðbreytingarfærslu samkvæmt þessari grein skal reikna í lok hvers reiknings- 
árs og skal miða við stöðu eigna og skulda í lok næst liðins reikningsárs. 

19. gr. 
1. mgr. 59. gr. laganna orðist svo: 
Ef maður, er starfar við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi eða hjá 

aðila honum tengdum, telur sér til tekna af starfi þessu lægri eða hærri fjárhæð en 
ætla má að launatekjur hans hefðu orðið ef hann hefði unnið starfið sem launþegi 
hjá óskyldum aðila, sbr. 2. mgr. 1. tl. A-liðs 7. gr., án þess að skýringar fylgi, skal 
skattstjóri skriflega skora á framteljanda að láta í té skriflegar skýringar á fram- 
töldu endurgjaldi studda nauðsynlegum gögnum, sbr. 1. mgr. 96. gr. Berist ekki 
fullnægjandi skýringar eða gögn innan tilskilins tíma skal skattstjóri ákvarða hon- 
um endurgjald fyrir starfið. Ríkisskattstjóri skal árlega setja viðmiðunarreglur til 

leiðbeiningar fyrir skattstjóra varðandi þessa ákvörðun og reglur um framkvæmd 
greinarinnar að öðru leyti. Ríkisskattstjóri skal miða viðmiðunarreglurnar við laun 
fyrir sambærileg störf í venjulegum vinnutíma. Skal hann hafa hliðsjón af gildandi 
kjarasamningum og raunverulegum tekjum í viðkomandi starfsgrein. Viðmiðunar- 
tekjur þeirra, er landbúnað stunda, skulu miðast við vinnuþátt í verðlagsgrundvelli 
landbúnaðarafurða að frádregnum einum þriðja, þó að teknu tilliti til aðstæðna 
hverju sinni, svo sem þess ef bændur ná ekki heildartekjum grundvallarbúsins vegna 
afnrðaverðs, árferðis eða annarra atriða er máli skipta að mati ríkisskattstjóra. Skatt- 
stjóri skal við ákvörðun sína gæta aðstöðu viðkomandi aðila, aldurs hans, heilsu og 
starfstíma, umfangs starfsins og annarra atriða er máli skipta. Við ákvörðun launa 
elli- eða örorkulifeyrisþega skal þess gætt, að tap myndist ekki við bað á rekstrinum. 
Við ákvörðunina skal taka tillit til launatekna frá öðrum. Ákvörðun skattstjóra sam- 
kvæmt þessari grein má aldrei mynda tap sem er meira en nemur samanlögðum 
almennum fyrningum skv. 38. gr. og gjaldfærslu skv. 53. gr. 

20. gr. 
1. málsliður 1. mgr. 66. gr. laganna orðist svo: 

Skattstjóri skal taka til greina umsókn manns um lækkun tekjuskattsstofns 
þegar svo stendur á sem hér greinir: 

21. gr. 
1. mgr. 67. gr. laganna, sbr. 3. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo: 

Tekjuskattur manna, sem skattskyldir eru skv. 1. gr. og hafa verið heimilisfastir 
hér á landi allt tekjuárið, skal reiknast af tekjuskattsstofni þeirra skv. 1. og 3. tl. 
62. gr. sem hér segir: Af fyrstu 3241 379 gkr. af tekjuskattsstofni reiknast 25%, af 
næstu 2965 517 gkr. af tekjuskattsstofni reiknast 35% en af tekjuskattsstofni yfir 
6 206 896 gkr. reiknast 50%. Frá þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur 
skv. 68. gr. Sú fjárhæð, sem þannig fæst, telst tekjuskattur ársins. 

22. gr. 
68. gr. laganna, sbr. 4. gr. laga nr. 20/1980, orðist svo: 

Persónuafsláttur manna, sem um ræðir í 1. mgr. 67. gr., skal vera 524 828 gkr. 
Nemi persónuafsláttur skv. 1. mgr. hærri fjárhæð en reiknaður skattur af tekju- 

skattsstofni skv. 1. málsl. 1. mgr. 67. gr. skal ríkissjóður leggja fram fé sem nemur 
allt að þeim mun og skal því ráðstafað fyrir hvern mann til að greiða eignarskatt
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hans á gjaldárinu og síðan sjúkratryggingagjald hans á gjaldárinu og því sem þá 
kann að vera óráðstafað til greiðslu útsvars hans á gjaldárinu. Sá persónuafsláttur 
sem enn er óráðstafað fellur niður, nema um sé að ræða óráðstafaðan persónuaf- 

slátt annars hjóna sem skattlagt er samkvæmt ákvæðum 63. gr., og skal þá þessi 
óráðstafaði hluti persónuafsláttar makans dragast frá reiknuðum skatti hins makans. 
Nemi þannig ákvarðaður persónuafsláttur síðarnefnda makans í heild hærri fjár- 
hæð en reiknaður skattur af tekjuskattsstofni hans skv. 1. málsl. 1. mgr. 67. gr. skal 
ríkissjóður leggja fram fé sem nemur allt að þeim mun til að greiða eignarskatt, 
sjúkratryggingagjald og útsvar hans á gjaldárinu. Sá hluti persónuafsláttar sem 
þá verður enn óráðstafað fellur niður. 

23. gr. 
Á eftir 1. mgr. 80. gr. laganna bætist ný málsgrein, er verði 2. mgr. greinarinnar, 

og orðist svo: 

Heimilt er skattstjóra að taka til greina umsókn manns um lækkun eignarskatts- 
stofns hans þegar svo stendur á sem greinir í Í. og 7. tl. 1. mgr. 66. gr. 

24. gr. 
Í stað 1. mgr. 98. gr. laganna (sbr. 44. gr. laga nr. 7/1980) komi: 
Eigi síðar en 30. júní ár hvert skulu skattstjórar hafa lokið álagningu á skatt- 

aðila skv. 95. gr. og eftir því sem við á skv. 3. mgr. 96. gr. og skulu skattstjórar þá 
semja og leggja fram til sýnis eigi síðar en 15 dögum fyrir lok kærufrests skv. 99. 
gr. álagningarskrá fyrir hvert sveitarfélag í umdæminu, en í henni skal tilgreina þá 
skatta sem á hvern gjaldanda hafa verið lagðir skv. lögum þessum. Senda skal hverj- 
um skattaðila tilkynningu um þá skatta sem á hann hafa verið lagðir. Jafnframt 
skal skattstjóri auglýsa rækilega, m.a. í Lögbirtingablaðinu, að álagningu sé lokið 
svo og hvar og hvenær álagningarskrár liggi frammi. Þá skal skattstjóri senda við- 
komandi innheimtumanni ríkissjóðs skrá um þá aðila, sem á hafa verið lagðir skatt- 
ar, svo og samrit til ríkisskattstjóra og ríkisendurskoðanda. 

25. gr. 
Á eftir 7. mgr. 100. gr. laganna bætist ný málsgrein, er verði 8. mgr. greinarinnar, 

og orðist svo: 
Berist ríkisskattanefnd kæra og hún er rökstudd með skattframtali, sem ekki 

hefur sætt efnisúrlausn hjá skattstjóra, getur nefndin sent kæruna til skattstjóra 
til uppkvaðningar kæruúrskurðar að nýju. Nefndin skal tilkynna skattaðila, um- 
boðsmanni hans og ríkisskattstjóra um þá ákvörðun. Skattstjóri skal hafa kveðið 
upp kæruúrskurð í slíku máli innan 30 daga frá því honum barst það til meðferðar. 

26. gr. 

3. mgr. 101. gr. laganna orðist svo: 

Telji ríkisskattstjóri ástæðu til að breyta ákvörðun skattstjóra um skattstofn 
eða skattálagningu samkvæmt lögum þessum og öðrum lögum um skatta og gjöld, 
sem skattstjórar leggja á, getur hann ákvarðað skattaðila skattstofn og skatt að nýju 
eða falið það skattstjóra, enda séu uppfyllt skilyrði 96. og 97. gr., ef um hækkun er 
að ræða. Heimilt er skattaðila að kæra breytingar eftir reglum 99. og 100. gr. 

27. gr. 
Lokamálsliður 1. mgr. 107. gr. laganna orðist svo: 

Skattur af álagi skv. 106. gr. dregst frá sektarfjárhæð.
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28. gr. 
1. málsl. 5. mgr. 107. gr. laganna falli niður. 

29. gr. 
1. mgr. 112. gr. laganna orðist svo: 

Sé skattur ekki greiddur innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða ríkissjóði 
dráttarvexti af því sem gjaldfallið er. Með gjalddaga í þessu sambandi er átt við 
reglulega gjalddaga skv. 14. og 68. mgr. 110. gr., en gjaldfelling vegna van- 
greiðslu á hluta skv. 5. mgr. 110. gr. hefur ekki áhrif á dráttarvaxtaútreikning. 
Dráttarvextir eru þeir sömu og hjá innlánsstofnunum, sbr. 13. gr. laga nr. 10/1961 
og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. 

30. gr. 
Á eftir 2. málslið 1. mgr. 113. gr. laganna (sbr. 49. gr. laga nr. 7/1980) bætist 

nýr málsliður er orðist svo: 

Aldrei skulu launagreiðendur þó halda eftir meira en nemur 75% af heildar- 

launagreiðslu hverju sinni til greiðslu á gjöldum skv. lögum þessum og gjöldum 
skv. IV. kafla laga nr. 73/1980. 

3l. gr. 
Á eftir orðunum „1. og 2. tl. E-liðs 1. mgr. 30. gr.“ í 121. gr. laganna, sbr. 10. 

gr. laga nr. 20/1980, bætist við: 2. mgr. 30. gr. 

92. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts og 

eignarskatts á árinu 1981 vegna tekna ársins 1980 og eigna í lok þess árs. Þó skulu 
ákvæði 10. og 12. gr. eigi koma til framkvæmda fyrr en við álagningu skatta á árinu 
1982 vegna tekna ársins 1981. 

Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu skal fella meginmál þeirra inn í lög nr. 
40 18. maí 1978, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, og gefa þau 
út svo breytt. 

Ákvæði til bráðabirgða 

Ríkisskattstjóri getur veitt gjaldendum heimild til fyrningar skv. 14. gr. laga 
þessara vegna rekstrarársins 1979, enda komi fram umsókn um það frá gjaldanda. 

Fjármálaráðherra skal fela ríkisskattstjóra að kanna í hvaða mæli reglur laga 
nr. 40/1978 með síðari breytingum, er lúta að fyrningum af endurmetnu stofnverði, 
meðferð fjármagnskostnaðar og reiknuðum verðbreytingarfærslum, hafa leitt til 
verulegrar þyngingar á skattbyrði miðað við reglur eldri laga hjá einstökum hópum 
manna er stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi. Skal könnun þessari lokið 
fyrir nóvemberlok 1981 og skulu niðurstöður hennar lagðar fyrir Alþingi. 

Ákvæði 1. mgr. 98. gr. varðandi samningu og framlagningu álagningarskrár öðlist 
ekki gildi fyrr en við álagningu 1982 vegna tekna ársins 1981 og eigna í lok þess árs. 

Gjört á Selfossi 21. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Ragnar Arnalds.
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LÖG 
um sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og kex. 

Forseti ÍsLanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Greiða skal í ríkissjóð tímabundið gjald. Gjaldið skal greiða af innfluttum 

vörum sem flokkast undir neðangreind tollskrárnúmer samkvæmt eftirfarandi gjald- 
skrá: 

Tollskrár- Innflutnings- 

númer Vörutegund gjald % 

17.04.01 Lakkrís, sykraður og lakkrísvörur ........00..000.0..0... 40 
17.04.03 Brjóstsykur, sælgætistöflur og pastillur, ót.a. ............ 40 
17.04.04 Tyggigúmmi, húðað með sykri og óhúðað ......0.000... 40 
17.04.05 Karamellur ....0.0..0000000.000.0n verse... 40 
17.04.06 Vörur úr gúmmí arabikum ........00..000 20.00.0000... 40 
17.04.09 Aðrar 2.0.c00oeeeessssssss ss 40 
18.06.04 Suðusúkkulaði í stöngum og plötum, þ. e. súkkulaði sem 

í eru einungis kakaóbaunir, sykur og ekki yfir 30% af 
kakaðósmjöri ......020000000000nse ss 40 

18.06.05 Annað súkkulaði í stöngum og plötum, ófyllt .......... 40 
18.06.06 Fyllt súkkulaði og súkkulaðihúðað sælgæti, þ.m.t. konfekt 40 
18.06.09 Annars ..0.0.00000 sess 40 
19.08.01—09 Kökur, kex og aðrar íburðarmeiri brauðvörur, einnig með 

kakaói að meira eða minna leyti ........000.0000000..00... 32 

Við vöruflokkun til gjaldskyldu skv. 1. gr. skulu gilda flokkunarreglur laga nr. 
120/1976 um tollskrá o.fl. með áorðnum breytingum. 

2. gr. 
Innflutningsgjald skv. í. gr. skal lagt á tollverð gjaldskyldra vara eins og það 

er ákveðið samkvæmt ákvæðum laga nr. 120/1976 um tollskrá o. fl. með áorðnum 
breytingum. 

3. gr. 
Að því leyti sem eigi er ákveðið í lögum þessum um álagningu, innheimtu, úr- 

skurð um tollflokkun til gjaldskyldu, viðurlög, sektir og aðra framkvæmd varðandi 
innflutningsgjald skulu gilda, eftir því sem við geta átt, ákvæði laga nr. 120/1976 
um tollskrá o. fl., laga nr. 59/1969 um tollheimtu og tolleftirlit með áorðnum breyt- 

ingum og laga nr. 47/1960 um tollvörugeymslur o. fl. með áorðnum breytingum svo 
og reglugerða og annarra fyrirmæla settra samkvæmt lögum þessum. 

4. gr. 
Óheimilt er vegna álagningar innflutningsgjalds skv. 1. gr. að hækka verð vöru- 

birgða sem gjaldið hefur ekki verið greitt af. 
Um refsingar og viðurlög vegna brota gegn ákvæðum þessarar greinar skulu 

gilda, eftir því sem við á, ákvæði laga nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og 
óréttmæta viðskiptahætti með áorðnum breytingum.
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5. gr. 
Hafi innflytjandi fyrir gildistöku laga þessara afhent til tollmeðferðar skjöl sem 

eru að öllu leyti fullnægjandi til þess að hægt sé að tollafgreiða viðkomandi vöru 
þegar í stað skal varan tollafgreidd án greiðslu hins tímabundna innflutningsgjalds 
skv. 1. gr., en þó því aðeins að tollafgreiðslu sé lokið innan átta daga talið frá og 
með gildistökudegi laga þessara. 

Af vörum sem afhentar hafa verið innflytjendum með leyfi tollyfirvalda gegn 
tryggingu fyrir greiðslu aðflutningsgjalda, sbr. 21. gr. tollskrárlaga eða heimildir í 
öðrum lögum, skal greiða innflutningsgjald skv. í. gr., nema fullnaðartollafgreiðsla 
eigi sér stað innan tveggja mánaða frá gildistöku þessara laga. 

6. gr. 
Ráðherra getur í reglugerð kveðið nánar á um framkvæmd laga þessara. Ráð- 

herra er heimilt að undanþiggja einstakar vörutegundir gjaldskyldu, eða lækka 
gjaldið á einstökum eða öllum vöruflokkum, ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 1. mars 1982. 

Gjört í Reykjavík 21. mai 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  
Ragnar Arnalds. 
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LÖG 
um rétt manna til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Rétt til að kalla sig viðskiptafræðinga, hagfræðinga eða nota heiti, sem felur í 

sér orðin viðskiptafræðingur eða hagfræðingur, hafa þeir menn hér á landi, sem fengið 
hafa til þess leyfi ráðherra. Þeir sem lokið hafa prófi úr viðskiptadeild Háskóla 

Íslands þurfa ekki slíkt leyfi ráðherra. 

2. gr. 
Engum má veita leyfi það, sem um ræðir í 1. gr., nema hann hafi lokið fullnaðar- 

prófi í viðskiptafræði eða hagfræði við háskóla eða annan æðri skóla. 

Þó má veita mönnum, sem starfað hafa sem viðskiptafræðingar eða hagfræð- 

ingar eigi skemur en sex ár, leyfi til að kalla sig viðskiptafræðinga eða hagfræðinga, 
enda þótt þeir fullnægi eigi prófskilyrðum þeim, sem um ræðir í 1. mgr. þessarar 

greinar. 
Áður en leyfi er veitt samkv. 1. og 2. mgr. þessarar greinar skal leita álits þriggja 

manna nefndar, sam menntamálaráðherra skipar á eftirfarandi hátt: Einn nefndar- 
maður samkv. tilnefningu Félags viðskiptafræðinga og hagfræðinga, annar samkv. 
tilnefningu viðskiptadeildar Háskóla Íslands og þriðji án tilnefningar og skal hann 

vera formaður nefndarinnar. 

3. gr. 
Ráðherra sker úr ágreiningi, sem rísa kann um notkun starfsheita, sem fela í sér 

orðin viðskiptafræðingur eða hagfræðingur. 

4. gr. 
Hver sem notar heiti, er leyfi þarf til skv. lögum þessum, án þess að hafa 

fengið slíkt leyfi, skal sæta sektum. Sektirnar renna í ríkissjóð. 

5. gr. 
Með mál út af brotum þessum skal fara að hætti opinberra mála. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 25. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 

Ingvar Gíslason. 
A8 

  

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg



Nr. 28. 58 26. maí 1981. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 85 23. júní 1936, um meðferð 

einkamála í héraði. 

Forserr Ístanns 
giðrir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
I. kafli, um sáttir, falli niður. Í stað hans komi nýr kafli, sem kallast: Í. kafli. 

Um réttarsáttir. 

2. gr. 
1. gr. orðist þannig: 

1) Héraðsdómari skal leita sátta í einkamálum, ef aðilar eiga forræði á sakar- 
efninu, nema hann telji víst, að sáttatilraun verði árangurslaus vegna eðlis málsins, 
afstöðu aðila eða annarra ástæðna. 

2) Dómari leitar venjulega sátta, þegar verjandi hefur tjáð sig um málið skv. 
1. mgr. 106. gr. Þó má hann fresta sáttatilraun, ef hann telur það heppilegt, og 
jafnan getur hann síðar leitað sátta, þótt það hafi þegar verið gert. 

3) Ekki veldur það ómerkingu héraðsdóms í æðra dómi, að sátta hefur ekki 
verið leitað. 

3. gr. 
2. gr. orðist þannig: 
1) Dómari getur synjað aðilum um að gera réttarsátt, ef hann telur ólögmætt 

að gera hana, efni hennar óljóst eða ómögulegt að efna hana. Dómari skal kveða 
upp úrskurð um synjun sína, ef þess er krafist. 

2) Gera má réttarsátt um hluta málsefnis, og heldur mál þá áfram að öðru 
leyti í héraðsdómi. Ef sátt verður um allt annað en málskostnað, skal hann 
ákveðinn með úrskurði. 

3) Gera má réttarsátt um atriði, þótt kröfur um þau hafi ekki verið gerðar í 
stefnu. 

4) Gera má réttarsátt í héraðsdómi um málsefni, sem dæmt hefur verið í 

héraði, á næstu 9 mánuðum eftir birtingu dóms. 

4. gr. 
3. gr. orðist þannig: 
Í þingbók eða dómabók skal geta réttarsáttar og skulu aðilar eða umboðs- 

menn þeirra undirrita bókunina. Tekur réttarsáttin þá gildi. Réttarsáttin skal gerð 
skriflega, og sé hún ekki skráð í heild í réttarbókina, skal leggja hana fram í dómi 
sem málsskjal. Ef mál heldur áfram að nokkru, skal þess getið í bókuninni, ella 
er dómsmálinu lokið. 

5. gr. 
4. gr. orðist þannig: 

Réttarsátt er löglegur aðfarargrundvöllur, enda sé hún gildur samningur og 
fullnægi formkröfum réttarfars. 

6. gr. 
5. gr. orðist þannig: 
1) Höfða má dómsmál með venjulegum hætti til að fá réttarsátt staðfesta 

eða ógilta að hluta eða öllu leyti.
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2) Ef aðili byggir rétt fyrir dómi, þar á meðal fógeta-, skipla-, uppboðs- eða 
þinglýsingarrétti, á réttarsátt, getur gagnaðili vefengt gildi hennar, og sker dóm- 

urinn úr. 
3) Héraðsdómari er bundinn af úrlausn hliðsetts dómstóls un atriði, sem hann 

hefur tekið ákvörðun um. 
4) Ákvarðanir héraðsdómara um réttarsáttir má kæra til æðra dóms innan 3 

mánaða frá því, að bókað var um hana í þingbók eða dómabók skv. ð. gr. 

1. gr. 

29. gr. orðist þannig: 
1) Með dómsstörf í einkamálum, þar á meðal skipti, fógetagerðir, uppboð og 

þinglýsingar, fara sýslumenn í sýslum landsins, bæjarfógetar í kaupstöðum, sér- 

stakir héraðsdómarar í sýslum og kaupstöðum, borgarfógetar, sakadómarar og borgar- 

dómarar í Reykjavík og lögreglustjóri á Keflavíkurflugvelli. Meðdómendur sitja í 

dómi eftir reglum laga. 
2) Rétt er öllum héraðsdómurum að halda dómþing utan lögsagnarumdæmis 

síns, ef það þykir heppilegt til upplýsinga í máli, enda valdi það ekki verulegum 

drætti á því. 
3) Sá, sem settur er til að dæma ákveðið mál, skal kveða upp dóm í þinghá, 

þar sem hann er búsettur, nema dómsuppkvaðning í því lögsagnarumdæmi, þar 
sem mál var flutt, valdi hvorki kostnaðarauka né drætti á dómsuppsögn. 

8. gr. 
31. gr. orðist þannig: 
1) Forseti Íslands skipar reglulega héraðsdómara. 
2) Hinir reglulegu héraðsdómarar skulu hafa skrifstofu í lögsagnarumdæmi 

sínu. Ef sami maður er reglulegur héraðsdómari í tveimur eða fleiri lögsagnarum- 

dæmum, skal dómsmálaráðherra ákveða, hvar skrifstofa eða skrifstofur hans skuli 

vera nema lög kveði á um það atriði. 

9. gr. 
Á eftir 37. gr. bætist ný grein, 37.A. gr., og hljóði þannig: 
1) Ef deilt er um staðreyndir, sem fram eru bornar sem málsástæður og dóm- 

ari telur þörf sérkunnáttu í dómi, getur hann skipað 2 meðdómsmenn, sem slíka 

kunnáttu hafa. Taka þeir að jafnaði sæti í dómi, áður en þing er háð til munnlegra 

skýrslugjafa, en dómari getur þó kvatt meðdómsmenn til fyrr. Heimilt er að með- 

dómsmaður sé einn fram að munnlegum flutningi máls eða töku skriflega flutts 

máls til dóms. 
2) Ef mál er umfangsmikið eða sakarefni mjög mikilvægt frá almennu sjónar- 

miði eða fyrir aðila, er dómara rétt að kveðja til annan embættisdómara eða dóm- 

arafulltrúa, sem sitji í dómi með einum sérfróðum meðdómsmanni, eða tvo embættis- 

dómara eða dómarafulltrúa. Til kvaðningar embættisdómara þarf dómari þó sam- 
þykki forstöðumanns embættis. 

3) Ef meðdómsmaður hefur tekið sæti í dómi, hefur hann þaðan í frá í því máli 
sömu réttindi og skyldur og hinn reglulegi dómari. 

4) Öllum, sem fullnægja lögmæltum skilyrðum, er skylt að gegna meðdóms- 

mannastörfum. Þó gildir þetta ekki um hæstaréttardómara, hæstaréttarritara, aðra 
embættisdómara og dómarafulltrúa, ráðherra og ráðuneytisstjóra, biskup og presta 
þjóðkirkjunnar, lögmenn og fulllrúa þeirra, ríkissaksóknara, vararíkissaksóknara, 
saksóknara og fulltrúa ríkissaksóknara, rannsóknarlogreglustjóra ríkisins, lögreglu- 
stjórann í Reykjavík og löglærða starfsmenn stofnana þeirra, sem þessir menn 
stjórna, embættislækna og ljósmæður og forstöðumenn ríkisstofnana, ef málsefnið 
varðar starfssvið stofnunarinnar.
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ö) Almenn skilyrði til meðdómsmannastarfa eru: Nægilegur þroski og líkamleg 
og andleg heilbrigði, óflekkað mannorð, lögræði og fjárforræði. Þá skal meðdóms- 
maður hafa náð 25 ára aldri. Skilyrði til þátttöku í meðferð einstaks mál eru hin 
sömu og hjá embættisdómurum skv. 36. gr. 

6) Héraðsdómari úrskurðar um skyldu og skilyrði meðdómsmanna, en skjóta 
má úrskurði hans til æðra dóms með kæru. Sama er um forföll meðdómsmanna. 

1) Þegar meðdómsmaður tekur í fyrsta sinn þátt í dómsstörfum við héraðsdóm- 
stóla landsins, skal hann undirrita í þingbók drengskaparheit um, að hann muni 
jafnan gegna slíkum störfum af samviskusemi og óhlutdrægni og fara í öllu að 
lögum. 

8) Héraðsdómari ákveður greiðslur til meðdómsmanna, en dómsmálaráðherra 
getur kært ákvörðunina til æðra dóms. 

9) Ákvæði þessarar greinar gilda einnig um fógeta-, uppboðs- og skiptarétt. 

10. gr. 
1. mgr. 38. gr. orðist þannig: 
Í Reykjavík og kaupstöðum landsins skal halda bæjarþing til meðferðar allra 

mála, sem ekki eru sérstaklega undantekin, einu sinni í viku eða oftar eftir ákvörðun 

dómsmálaráðherra og á þeim stað og stund, sem ákveðið verður, ef mál eru fyrir 

hendi. Dómara í kaupstað er vitalaust, þótt niður falli bæjarþing, ef hann vegna 
embættisferðar Í lögsagnarumdæmi sinu getur ekki sótt þing, enda líði aldrei meira 
en hálfur mánuður milli bæjarþinga. Utan kaupstaða skal halda manntalsþing í 
hverjum hreppi einu sinni á ári, eins og verið hefur, nema sýslumaður telji þarf- 
laust og dómsmálaráðherra og sýslunefnd samþykki, að hætt skuli að halda mann- 
talsþing eða breyta þeim. Aukadómþing skal halda til meðferðar þeirra mála, sem 
höfðuð eru utan kaupstaða, þegar þörf gerist og þar í lögsagnarumdæmi, sem dóm- 
ari ákveður hverju sinni. Dómsmálaráðherra ákveður þingstað. Þingstaður sýslu 
eða kaupstaðar má vera á skrifstofu sýslumanns eða bæjarfógeta, þótt hún sé utan 
sýslu eða kaupstaðar. 

11. gr. 
1. mgr. 40. gr. orðist þannig: 
Þingmálið er íslenska. Skjölum á erlendu máli skal fylgja þýðing löggilts skjala- 

þýðanda, ef hans er kostur. Ef aðili, eða vitni, er ekki nægilega fært í íslensku, skal 
aðili hafa með sér löggiltan dómtúlk til aðstoðar dómara, ef unnt er. Ef ekki er 
kostur löggilts skjalaþýðanda eða dómtúlks, skal þýðandi staðfesta þýðingu sína 
fyrir dómi, ef hún er vefengd, og túlkur vinna heit fyrir dómi, um að hann skuli 
rækja starfann eftir bestu getu. Aðili greiðir skjalaþýðanda og dómtúlki þóknun, 
en þó skal sú þóknun greidd úr ríkissjóði í einkarefsimálum og barnsfaðernismálum. 

12. gr. 
Í 42. gr. falli niður 4. og 5. töluliður 1. málsgreinar. Við mgr. bætist: Um bækur 

þinglýsingardómara fer eftir 8. gr. þinglýsingarlaga nr. 39/1978. 

13. gr. 
1. mgr. 47. gr. orðist þannig: 
Fleiri mönnum er rétt að sækja mál í félagi og rétt er að sækja fleiri menn 

í einu máli, ef dómkröfurnar eru af sömu rót runnar. Ella skal að kröfu verjanda 
vísa máli frá að því er hann varðar. 

14. gr. 

53. gr. orðist þannig: 
1) Ef sækjandi framselur réttindi þau, sem dómkrafa hans varðar, eftir birt- 

ingu utanréttarstefnu, útgáfu réttarstefnu eða, þar sem varnaraðili hefur mætt
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óstefndur, eftir þingfestingu máls, en áður en það er tekið til dóms, tekur hinn 

nýi eigandi við málinu í stað hins og í því ástandi, sem það þá var í, enda verður 

hann þá jafnan að sæta þeim vörnum, er rétt var að hafa uppi gagnvart hinum 

upphaflega sækjanda, nema viðskiptabréfskrafa sé, enda hafi hinn nýi eigandi 

hvorki vitað né átt að vita, að mál var höfðað eða að málshöfðun stóð til. 

2) Ef sækjandi deyr á þeim tíma, sem í 1. mgr. segir, tekur dánarbú hans við 

málinu, ef réttindi þau, sem dómkrafan varðar, áskotnast því. Ella falla þau niður 

að öðru en því, að dæma má dánarbúið til greiðslu málskostnaðar. 
3) Ef bú sækjanda er tekið til gjaldþrotaskipta á þeim tíma, sem Í 1. mgr. 

segir, tekur þrotabú hans við málinu, ef réttindi þau, sem dómkrafan varðar, áskotn- 

ast því. Þótt svo sé ekki, getur varnaraðili stefnt þrotabúinu inn í mál til greiðslu 
málskostnaðar fram til þess, er gjaldþrotaskipti hófust. 

15. gr. 
54. gr. orðist þannig: 
1) Ef varnaraðili afhendir á þeim tíma, sem í 1. mgr. 53. gr. segir, hlut eða 

réttindi, sem hann er sóttur til að láta af hendi, má sækjandi halda málinu áfram 
gegn hinum upphaflega varnaraðila. Hinn nýi eigandi verður bundinn við dóm í 
málinu, nema hann hafi eignast hlut eða réttindi með þeim hætti, að varnir eða 
réttindi annarra manna yfir hinu afhenta glatist gagnvart honum. 

2) Ef varnaraðili deyr á þeim tíma, sem í 1. mgr. 53. gr. segir, tekur dánar- 
búið við málinu, ef hluturinn eða réttindin, sem dómkrafan varðar, áskotnast því. 

Ella fellur málið niður að öðru en því. að dæma má dánarbúið til greiðslu máls- 

kostnaðar. 
3) Ef bú varnaraðila er tekið til gjaldþrotaskipta á þeim tíma, sem í 1. mgr. 

53. gr. segir, tekur þrotabú hans við málinu, ef hluturinn eða réttindin, sem dóm- 
krafan varðar, áskotnast því. Þó getur sækjandi lýst því yfir, að hann krefjist 
aðeins dóms yfir hinum upphaflega varnaraðila persónulega eða að hann óski 
dóms, sem bæði bindi búið og hinn upphaflega varnaraðila persónulega. Þó að 
þrotabú verði ekki aðili máls skv. framansögðu, getur sækjandi stefnt því inn í 
mál til greiðslu málskostnaðar fram til þess, er gjaldþrotaskipti hófust. 

16. gr. 

4. mgr. 71. gr. falli niður. 
Í 5. mgr. komi „fjögurra vikna“ í stað orðsins „viku“. 

17. gr. 
72. gr. orðist þannig: 
Reykjavík, hver kaupstaður landsins og hver sýsla er sérstök dómþinghá. Dóms- 

málaráðherra getur, eftir tillögu viðkomandi héraðsdómara (forstöðumanns embætt- 

is), ákveðið að sameina dómþinghár. 

18. gr. 
Í 77. gr. falli brott orðin: eða sáttakæra. 

19. gr. 
Í 80. gr. falli brott orðin: sáttakæra eða. 

20. gr. 

85. gr. orðist þannig: 
Mál til greiðslu launa má sækja í þinghá, þar sem unnið var, eða í einhverri 

þeirra, ef víðar var unnið. Sjómenn mega sækja slík mál á heimili skips.
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21. gr. 
86. gr. orðist þannig: 
Haldast skulu ákvæði annarra laga um varnarþing. 

22. gr. 
88. gr. orðist þannig: 
1) Í stefnu skal greina svo glöggt sem verða má: 

a. Nöfn aðila, nafnnúmer, stöðu og heimili eða dvalarstað. 
b. Nöfn fyrirsvarsmanna aðila, ef því er að skipta, nafnnúmer, stöðu og heimili 

eða dvalarstað. 
c. Dómkröfur stefnanda, svo sem fjárhæð kröfu í krónum, bætur fyrir tiltekin 

skaðaverk, án þess að fjárhæð sé tiltekin, ef enn er óvíst um hana, vexti, ef 
því er að skipta, ákvörðun á réttindum, lansn undan skyldu, refsingu fyrir 
tilgreind orð eða athafnir, ómerking ummæla, málskostnað o. s. frv. 

d. Málsástæður og önnur atvik, sem þörf er að greina samhengis vegna. 
e. Lagarök. 
f. Gögn, sem stefnandi hyggst hafa til sönnunar. 

s. Dómþing, er mál verður þingfest, og stefnufrest. 
h. Áskorun til stefnda að koma fyrir dóm, er málið verður þingfest, svara til 

sakar og leggja fram gögn. 
i. Viðvörun um, að útivistardómur geti gengið, ef stefndi sækir ekki þing, þegar 

málið skal þingfesta. 

2) Rétt er, að aðili sæki þing óstefndur. 
3) Þeim einum, er krafa er á hendur gerð, þarf að stefna. 
4) Með framhaldsstefnu má auka við kröfur og laga þær, sbr. þó 48. gr. og 

2. mgr. 70. gr. 

23. gr. 
Í 89. gr. falli brott orðin: kvaðningar til sáttafunda. Í sömu grein falli brott 

orðin: „kvaðning til sáttafundar eða dóms“, en í stað þeirra komi: birting. 

24. gr. 
Í 92. gr. falli brott orðin: eða sáttakæru. 

. 25. gr. 
Í 95. gr. 1. mgr. falli brott orðin: sáttakæru eða. 

26. gr. 
Í 96. gr. 3. mgr. falli brott orðið: sáttakæra. 

27. gr. 
Í 97. gr. falli brott orðin: sáttafund eða. Í sömu grein falli brott orðin: sátta- 

kæru eða. 

28. gr. 
99. gr. orðist þannig: 
1) Ef stefndur á heimili eða dvöl í þinghá, þar sem mál skal þingfesta, ber 

honum þriggja sólarhringa frestur. Sama gildir, ef þingfesta skal mál í Reykjavík, 
Hafnarfirði, Görðum, Kópavogi, Seltjarnarnesi eða Kjósarsýslu og stefndur á heim- 
ili eða dvöl í einhverju þessara lögsagnarumdæma. Sama gildir og, ef þingstaður 
er hinn sami fyrir tvö eða fleiri lögsagnarumdæmi og stefndur á heimili eða dvöl í 
einhverju þeirra.
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2) Ef stefndur á annars heimili eða dvöl utan þinghár, þar sem mál skal þing- 

fest, skal stefnufrestur vera ein vika. 
3) Ef stefndur á heimili eða dvöl erlendis eða ókunnugt er um heimili hans 

eða dvalarstað, skal stefnufrestur vera einn mánuður. 

29. gr. 
Brott falli þessi orð 101. gr.: Innan takmarka 99. gr. ákveður dómari stefnu- 

frest, þegar hann gefur út eða ritar á stefnu, ella aðili sjálfur. Ákvörðun dómara 

nm stefnufrest verður ekki skotið til æðra dóms. 

30. gr. 
103. gr. orðist þannig: 
Mál er talið höfðað, þegar dómstefna hefur verið birt, eða, ef verjandi mætir 

óstefndur, þegar sækjandi gerir kröfu fyrir dómi um fyrirtöku málsins og verjandi 

tjáir sig þeirri kröfu samþykkan. 

31. gr. 
105. gr. orðist þannig: 
1) Við þingfestingu skal sækjandi leggja fram stefnu með árituðu birtingar- 

vottorði, nema engin stefna hafi verið birt, skriflega greinargerð sína ásamt aðila- 

skýrslu, ef óskað er að leggja fram slíka skýrslu, svo og þau skjöl, er málatil- 

búnað hans varða og hann byggir kröfur sínar annars á. Í greinargerð skal greint 

frá aðilum, málflutningsumboði, sem veita má fleiri en einum löghæfum manni, 

kröfum, málsástæðum og öðrum atvikum, ef þess þarf til að samhengi málsástæðna 

sé ljóst, svo og framlögðum sönnunargögnum. Sé þess óskað, að dómari taki munn- 

legar skýrslur um atvik málsins, skal þess getið, og nefndir þeir, sem skýrslur 

skulu gefa. Þá skal getið um sýnileg sönnunargögn, sem enn er talið, að þurfi að 

afla. 
2) Dómari getur veitt sækjanda frest til að leggja fram greinargerð, aðila- 

skýrslu og sönnunargögn skv. 1. mgr., ef aðilar eru á það sáttir eða ef hann telur 

sækjanda ekki verða krafinn um skjöl þessi þá þegar eða hann má ekki lengja 

þingið að þessu sinni. 

32. gr. 
106. gr. orðist þannig: 
Verjanda skal veita hæfilegan frest til að taka afstöðu til krafna sækjanda og 

kanna fram komin gögn. Honum er heimilt með sama hætti og sækjanda að leggja 
fram skriflega greinargerð og aðilaskýrslu, svo og sönnunargögn. 

33. gr. 
110. gr. orðist þannig: 
1) Ef mál skal flytja skriflega, má dómari veita aðilum frest til að afla skjala 

og annarra sýnilegra sönnunargagna, ef nauðsyn þykir til vera, enda skal að jafn- 

aði ekki taka munnlegar skýrslur, fyrr en þeim þætti gagnaöflunar er lokið. Báðum 
aðilum ber að nota sama frest jöfnum höndum til gagnaðflunar, eftir því sem við 

verður komið. Þegar dómari telur aðila hafa haft nægan gagnaðflunarfrest, skal 

gefa þeim kost á að fá teknar á dómþingi skýrslur aðila, vitna og mats- og skoð- 

unarmanna. Skal það að jafnaði gert á einu þingi. Þó má taka skýrslur, meðan 
öflun sýnilegra sönnunargagna fer fram, ef það þarf að gera í öðru lógsagnarum- 
dæmi, eða ef sá, sem skýrslu skal gefa, verður fjarverandi vegna lögmætra forfalla, 
þegar þing verður háð til skýrslutöku:
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2) Lögmæt forföll eru: 
a. Sjúkdómur aðila sjálfs, vitnis eða mats- og skoðunarmanna, heimamanna þeirra 

eða annarra, er þeir þurfa að annast eða leita læknishjálpar. 
b. Veður, torfærur eða önnur óviðráðanleg atvik. 
c. Verulegur vinnumissir eða tjón á atvinnu eða öðrum hagsmunum. 
d. Þörf á ferðalagi um langan veg. 
e. Embættis- eða sýslunarstörf, sem fyrirfram eru ákveðin og þola ekki bið. 
f. Áður ákveðið dómþing. 

Dómari úrskurðar, ef krafist er, hvort forföll séu lögmæt. 

3) Veita má frest til að afla frekari gagna, eftir að öflun þeirra er lokið skv. 

framansögðu, einnig eftir að sókn og vörn er byrjuð, ef ekki hefur áður verið unnt 
að afla þessara gagna eða skort hefur á leiðbeiningar frá dómara. Að jafnaði skal 
þó synja um fresti, bótt þeirra sé beiðst ágreiningslaust af aðilum, nema nauðsyn 
beri til og líklegt sé til árangurs, enda hafi aðili ekki haft nægilega fresti áður. 

4) Málsástæður og mótmæli skulu jafnan koma fram jafnskjótt og tilefni 
verðr til. Annars kostar má ekki taka slíkar yfirlýsingar til greina, nema gagnaðili 

samþykki eða aðili virðist hafa þurft leiðbeiningar dómara, en ekki fengið hana. 
5) Eftir að öll gögn eru komin fram, fer fram sókn og vörn máls. Af hálfu 

hvers aðila má leggja fram málflutningsskjöl tvívegis. Þó getur dómari leyft að 
leggja fram málflutningsskjöl oftar, ef skort hefur á leiðbeiningar hans til aðila. 
Um fresti til sóknar og varnar fer eftir framanskráðu, eftir því sem við á. 

34. gr. 
111. gr. orðist þannig: 
1) Ef mál skal flytja munnlega, má veita fresti til að afla sýnilegra sönnunar- 

gagna eftir sömu reglum og greindar eru í 110. gr. Um öflun munnlegra skýrslna, 
meðan þeir frestir standa, fer eftir sömu grein. 

2) Þegar lokið er öflun gagna skv. 1. mgr., ákveður dómari, hvenær fram 
skuli fara skýrslutaka á dómþingi og munnlegur flutningur máls. Skal þetta að 
jafnaði fram fara í einni lotu. Um þinghaldið skal tilkynna aðila eða umboðs- 
manni hans með hæfilegum fyrirvara. Ákvörðun dómara um þetta atriði verður 
ekki skotið til æðra dóms. 

3) 3. og 4. mgr. 110. gr. gilda einnig um munnlega flutt mál. 

35. gr. 
Í 118. gr. 4. mgr. breytist 9. gr. í 110. gr. 

36. gr. 
124. gr. orðist þannig: 
1) Hverjum 15 ára gömlum manni, sem hér á landi er og ekki er aðili máls 

eða fyrirsvarsmaður aðila eftir 7. mgr. 115. gr., er skylt að koma fyrir dóm og 
svara munnlega spurningum, sem til hans er beint um málsatvik, eftir bestu setu 
og draga ekkert undan, sem hann getur frá skýrt þeim til skýringar, enda hafi 
honum verið löglega stefnt eða hann komi óstefndur fyrir dóm. 

2) Ef vitni má ekki koma á þingstað vegna forfalla skv. 2. mgr. 110. gr., má 
vitnaleiðslan fara fram annars staðar. 

3) Ef þess er krafist, getur dómari vitnamáls úrskurðað, að vitni sé skylt að 
hafa með sér og leggja fram eða sýna skjöl eða aðra hluti eða athuga bækur sínar 
og skjöl eða aðra muni og útdrátt úr þeim til upplýsingar um málsatvik. 

37. gr. 
Í 175. gr. falli niður orðið: Sáttakostnaður.
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38. gr. 
Í 177. gr. 2. mgr. falli niður: Ef hann hefir brotið sáttalöggjöfina samkvæmt 

12. gr. 

39. gr. 
Í 188. gr. 1. mgr. falli niður: Fyrir brot á sáttalöggjöfinni samkvæmt 12. gr. 

40. gr. 
190. gr. orðist þannig: 
1) Úrskurði um einstök atriði máls, sem ráða þarf til lykta fram að dómtöku 

þess, skal kveða upp þegar í stað eða svo fljótt sem unnt er. 
2) Úrskurðir skulu vera skriflegir og má skrá þá í þing- eða dómabók. Þar 

skal greina niðurstöðu í ályktunarorði án forsendna. 
3) Í fógeta-, skipta- og uppboðsmálum og þinglýsingarmálum skal Þó láta 

forsendur fylgja ályktunarorði, ef aðili krefst þess og dómari telur ástæðu til, enda 
sé um að ræða úrskurð, sem felur í sér lokaákvörðun dómara um ágreiningsefnið. 

4) Í aukamálum, sem tengd eru aðalmáli, svo og í sjálfstæðum vitna- og mats- 
málum gilda ákvæði 1—3. mgr. eftir því sem við á. 

41. gr. 
193. gr. orðist þannig: 

1) Dómar skulu vera skriflegir og í þeim vera dómsorð ásamt forsendum. Í 
forsendum skal greina: 

Nöfn, heimili og nafnnúmer aðila. 
Númer máls skv. þingbók. 
Stað og stund, þegar dómur er kveðinn upp. 
Dómtökudag. 
Nöfn dómenda, og hver er dómsformaður, ef dómur er fjölskipaður, svo og 
starfsheiti meðdómsmanna. 
Fyrri úrskurði og dóma um atvik málsins, sem um er kunnugt. 
Kröfur. 
Málsástæður í megindráttum og önnur atvik, ef þess þykir þörf vegna sam- 
hengis. 
Lagarök aðila í stuttu máli. 
Róökstudda niðurstöðu dóms um sönnunaratriði og lagaatriði. 
Réttarfarssektir. 
Málskostnað. 

2) Í dómsorði skal greina: 
Sýknu, þegar sýknað er með öllu af efniskröfum. 
Aðalniðurstöðu máls, þ. á m. það, sem fullnægja skal með aðför. 
Aðildareið. 
Aðfararfrest, nema óþarft sé að lögum. 
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3) Dæma má menn að viðlögðum dag- eða vikusektum til aðila til að vinna 
verk, annað en peningagreiðslu, þar á meðal til að skila hlut, ef það þykir hentug 
aðferð til að knýja aðila til að fullnægja dómi. Krafa til óinnheimtra sekta fellur 
niður, þegar dómi er fullnægt eða sannað er eða gert sennilegt, að ómögulegt sé 
að gera það. Aðili getur fengið mál endurupptekið og dómi breytt skv. reglum 
170. gr. Krafa um slíka endurupptöku frestar aðför til innheimtu sekta, enda sé 
krafan komin til dómara innan viku eftir að hún kom fram fyrir fógeta. 

4) Ef aðila er í dómi bönnuð athöfn eða hann er skyldaður til að þola athöfn 

eða ástand, getur dómari sett frest til að hann megi koma svo högum sínum, að 
fullnusta dómsins baki honum sem minnst tjón eða óhagræði. 

A9
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5) Dómar skulu vera stuttir og glöggir. Má ekki skirskota til sannana eða 
atvika, sem síðar kunna að koma fram, nema úrslit máls eigi að velta á eiði eða 
drengskaparheiti. 

6) Dómi eða úrskurði má fullnægja með aðför eftir efni sínu, þótt þess sé 
ekki sérstaklega getið. 

42. gr. 
XVI. kafli, um sjó- og verslunardómsmál, falli niður, nema 204. gr. 

43. gr. 
221. gr. orðist þannig: 
Um hjúskaparmál fer eftir lögum nr. 60/1972 um stofnun og slit hjúskapar. 
Um mál til vefengingar faðernis skilgetinna barna fer eftir lögum nr. 57/1921 

um afstöðu foreldra til skilgetinna barna. 

44. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1982. 

Þá falla niður: 
Lög nr. 35/1914 um mælingu og skrásetningu lóða og landa í lögsagnarumdæmi 

Reykjavíkur, 5.—7. gr. 

Lög nr. 16/1951 um mælingu og skrásetningu lóða og landa í umdæmi Akur- 
eyrar, 11.— 14. gr. 

Lög um landamerki o. fl., nr. 41/1919, sbr. lög nr. 69/1954 og nr. 29/1965 um 
breyting á þeim lögum, 9—-19. gr. 

Lög nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála, 6. gr. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L., S.) 

Friðjón Þórðarson. 

Nr. 29. 26. maí 1981. 

LÖG 

um tilraunastöð Búnaðarsambands Suðurlands og Rannsóknastofnunar 

landbúnaðarins að Stóra-Ármóti. 

Forseti ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
Landbúnaðarráðherra er heimilt að semja við stjórn Búnaðarsambands Suður- 

lands um sameiginlegan rekstur tilraunastöðvar að Stóra-Ármóti í Flóa. 

2. gr. 
Aðalviðfangsefni tilraunastöðvarinnar skal vera alhliða tilraunastarfsemi í naut- 

griparækt með aðaláherslu á fóðrun og meðferð gripa, en auk þess sinni hún verk- 
efnum á sviði annarra búgreina, eftir því sem aðstæður leyfa hverju sinni.
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3. gr. 
Tilraunastarfsemin verði rekin innan sviðs landbúnaðarrannsókna á Íslandi 

skv. lögum nr. 64/1965 um rannsóknir í þágu atvinnuveganna. 

4. gr. 
Þátttaka ríkissjóðs í kostnaði við mannvirkjagerð og rekstur ákvarðast af fjár- 

veitingu hverju sinni. 

5. gr. 
Við tilraunastöðina starfi sérfræðingur í fóðurfræði og rannsóknamaður, ráðnir 

af Rannsóknastofnun landbúnaðarins, en launaðir af ríkissjóði. Auk þess skulu sér- 
fræð'ngar Rannsóknastofnunar landbúnaðarins og ráðunautar Búnaðarsambands 
Suðurlands hafa aðstöðu til rannsókna á tilraunastöðinni, eftir því sem aðstæður 
leyfa hverju sinni samkvæmt mati stjórnar tilraunastöðvarinnar. 

6. gr. 
Tilraunastöðin starfar undir yfirstjórn þriggja manna, og skal hún skipuð 

þann g: Einn maður tilnefndur af Búnaðarsambandi Suðurlands, forstjóri Rannsókna- 
stofnunar landbúnaðarins og starfandi bóndi á svæði Búnaðarsambands Suðurlands, 
tilnefndur af landbúnaðarráðherra. 

Ráðherra skipar stjórn og stjórnarformann til 4ra ára í senn. 

7. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) nn 

Pálmi Jónsson. 

26. maí 1981. . Nr. 30. 

LÖG 

um breyting á lögun um almannatryggingar nr. 67/1971, 

með síðari breytingum. 

Forseti ÍstanDs 
gijörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Við 11. gr. bætist ný málsgre'n er verði 7. málsgrein og orðist svo: 

Hver sem stundað hefur sjómennsku í 25 ár eða lengur skal eiga rétt á töku 
ellilífeyris frá og með 60 ára aldri, enda sé að öðru leyti fullnægt skilyrðum þessarar 
greinar. Starfsár sjómanna skal í þessu sambandi miðast við að sjómaður hafi verið 
lögskráður á ísienskt skip eigi færri en 180 daga að meðaltali í 25 ár. Nánari ákvæði 
um framkvæmd skulu sett með reglugerð.
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2. gr. 
Ný 2. mgr. 12. gr. orðist svo: 
Heimilt er Tryggingastofnuninni að veita örorkustyrk þeim, sem skortir að 

minnsta kosti helming starfsorku sinnar og uppfyllir skilyrði 1. mgr. að öðru leyti 

en því, er örorkustig varðar. Örorkustyrkþegi, sem náð hefur 62 ára aldri, skal njóta 

örorkustyrks sem jafnan svarar til fulls örorkulifeyris (grunnlífeyris án bóta tengdra 
honum). Örorkustyrk má enn fremur veita þeim, sem stundar fullt starf, en verður 

fyrir verulegum aukakostnaði sökum örorku sinnar, og heimilt er að greiða slíkan 
styrk vegna bæklunar eða vanþroska barns innan 16 ára aldurs, ef hún hefur í för 
með sér tilfinnanleg útgjöld eða mikla umönnun. Tryggingaráð setur reglur um ör- 

orkustyrki, og skulu þær staðfestar af ráðherra. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Svavar Gestsson. 

Nr. 31. 26. maí 1981. 

LÖG 
um breytingu á lögum nr. 120/1976, um tollskrá, með síðari breytingum. 

Forseri Ístanns 

gjörir knnnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
1. Við 1. gr. laganna bætist undir viðkomandi vörulið eftirtalin tollskrárnúmer: 

Tollskrárnr. Vörulýsing Tolltaxti % 

19.02.03 Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn og sjúka 0 
20.05.04 Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn ........ 0 
21.05.22 Fæða sérstaklega tilreidd fyrir ungbörn ........ 0 
21.07.23 Neyðarmatvæli í auðkenndum umbúðum, svo og 

fæðutegundir sérstaklega tilreiddar sem fæða fyrir 
ungbörn og sjúka  ............000000.....0...0.0. 0 

2. Tollur af fæðu sérstaklega tilreiddri fyrir ungbörn sem flokkast undir tollskrár- 
númer 20.02.09 og 20.06.20 verði felldur niður samkvæmt nánari ákvörðun fjár- 
málaráðuneytisins. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Ragnar Arnalds.
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LÖG 

um lagningu sjálfvirks síma. 

Forseti ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Póst- og símamálastjóri skal láta gera sérstaka 5 ára áætlun um lagningu 

sjálfvirks símakerfis til sem flestra símnotenda og skal þeim framkvæmdum raðað 
í forgangsröð, sbr. 9. gr. laga nr. 36/1977. 

Í áætluninni um lagningu sjálfvirks síma skal að því stefnt að símnotendur 

eigi kost á sjálfvirkum síma innan 5 ára frá Í. janúar 1982. 

2. gr. 
Tæki og búnaður til lagningar og uppsetningar sjálfvirks símasambands, sam- 

kvæmt áætlun þeirri sem gerð verður, sbr. 1. gr., skulu undanþegin aðflutnings- 
gjöldum og söluskatti við innflutning. 

Fjármálaráðherra kveður nánar á um framkvæmd þessa ákvæðis. 

3. gr. 

Póst- og símamálastofnun er heimilt að taka lán, allt að 20 millj. kr. árlega í 
5 ár, til fjármögnunar framkvæmda skv. 1. gr. 

Lántökuheimild þessi skal breytast í samræmi við breytingar á byggingarvísitölu. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og halda gildi sínu þar til framkvæmdum skv. Í. 

gr. er lokið. 

  

. Gjört í Reykjavík, 26. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
Steingrímur Hermannsson. 

26. maí 1981. Nr. 3ð. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 35/1960, um lögheimili. 

Forseti ÍsLaNnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
3. málsgr. 2. gr. laga nr. 35/1960, um lögheimili, orðist svo: 
Það telst eigi heimili þótt maður dveljist í skóla, vinnuhæli eða fangelsi. Sama 

gildir um dvöl á sjúkrahúsi, heilsuhæli, elliheimili, dvalarheimilum fyrir aldraða og
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öryrkja svo og sérhönnuðum heimilum og íbúðum aldraðra og öryrkja, ef dvölin 

er eingöngu eða aðallega til lækninga eða heilsubótar. Sama máli gegnir og um 
dvalarstað vegna árstíðabundinnar atvinnu, svo sem vertíðarvinnu, kaupamennsku 

og vetrarvistar eða annarrar vetrardvalar vegna atvinnu, enda hverfi maðurinn til 
lögheimilis síns að slíkri dvöl lokinni. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1981. 

Vigdís ' Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Svavar Gestsson. 

Nr. 34. . 26. maí 1981. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 52 12. maí 1970, um eftirlit með skipum. 

Forseti ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 

39. gr. laganna orðist þannig: 
1) Sjóferðapróf eftir 39. gr. siglingalaga nr. 66/1963 skulu fara fram á bæjar- 

þingi eða aukadómþingi. 
2) Þegar sjóferðapróf fer fram, skal dómari bera saman skipsbækurnar og 

eftirrit þeirra, er skipstjóri skal hafa með sér. Síðan spyr dómarinn skipstjóra og 
skipverja og lætur þá skýra frá því, er þeir vita og máli virðist skipta. Um yfir- 
heyrslur fer annars eftir ákvæðum laga nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála, 
eftir því sem við getur átt. 

3) Ef skip hefur farist, beðið tjón eða lent í háska að öðru leyti, skal dómar- 
inn rannsaka eftir föngum öll þau atriði, er máli skipta, svo sem um skip og út- 
búnað þess, farm, framferði skipstjóra og skipshafnar, hafnsögumanns o. s. frv. 
Skal rannsókn að jafnaði fara þar fram, sem skip tekur fyrst höfn eftir slys eða 
á ákvörðunarstað þess. Hafi skip farist, skal rannsókn fara fram þar, sem hag- 
kvæmast þykir. 

4) Þegar halda skal sjóferðapróf, ber dómara að gera eftirlitsmanni Siglinga- 
málastofnunarinnar í því umdæmi, þar sem próf skal halda, viðvart. 

5) Eftirlitsmanni ber að mæta eða láta mæta við sjóferðapróf, ef um er að 
ræða strand skips, verulegar skemmdir á skipi eða farmi, manntjón eða veruleg 
meiðsl manna. Skal honum heimilt að kynna sér málsskjöl, bera fram tillögur um 
rannsóknina, spyrja þá, sem koma fyrir dóm, með milligöngu dómara eða beint 
með leyfi hans og fara fram á bókanir, eftir því sem hann telur nauðsynlegt. 

6) Eftirlitsmanni ber að hefjast handa um, að sjóferðapróf sé haldið, ef hann 
telur áslæðu til, eða þess er krafist af þeim, sem taldir eru í b-lið 18. gr. laga þess- 
ara. Hann getur einnig krafist framhaldsprófs, ef hann telur þörf á.
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7) Að sjóferðaprófi loknu skal dómarinn senda ríkissaksóknara, siglingamála- 
stjóra, Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands, Landssambandi íslenskra útvegs- 
manna, Sjómannasambandi Íslands og Slysavarnafélagi Íslands eftirrit af því. 

2. gr. 
1. mgr. 40. gr. orðist þannig: 

Ef ríkissaksóknari telur koma til greina að sækja mann íil saka út af sjó- 
slysum eða brotum á lögum þessum, getur hann ákveðið lögreglurannsókn og sagt 
fyrir um þau atriði, sem lögregla skal rannsaka. Hann getur lagt opinbert mál út 
af sjóslysum eða brotum á lögum þessum fyrir Siglingadóm, ef hann telur mál 
mikilvægt, en ella fer sakadómur með slík mál og dæmir þau. Skal með þau farið 
eftir reglum laga um meðferð opinberra mála. Ef mál er lagt fyrir Siglingadóm, 
sætir það sókn og vörn eftir 131.—-136. gr. laga nr. 74/1974. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1982. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Steingrímur Hermannsson. 

26. maí 1981. ö Nr. 35. 

LÖG 

um þýðingarsjóð. 

Forseti Ístanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
Þykki mínu: 

1. gr. 

Stofna skal sjóð til þýðinga á erlendum bókmenntum. 

2. gr. 
Tekjur sjóðsins skulu vera framlag ríkissjóðs samkvæmt fjárlögum hvers árs, 

þó aldrei lægra en 500 þúsund krónur á verðlagi ársins 1981. 

3. gr. 
Hlutverk sjóðsins er að lána eða styrkja útgefendur til útgáfu vandaðra erlendra 

bókmennta á íslensku máli, jafnt skáldverka sem viðurkenndra fræðirita. 

Greiðslur skulu útgefendur nota til þýðingarlauna. 

4. gr. 
Menntamálaráðherra skal skipa 3 menn í stjórn sjóðsins til tveggja ára í senn, 

einn tilnefndan af samiðkum útgefenda, einn tilnefndan af Rithöfundasambandi 
Íslands og einn án tilnefningar, og skal hann vera formaður stjórnarinnar. 

5. gr. 
Veita skal úr sjóðnum í fyrsta sinn árið 1983.
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6. gr. 

Menntamálaráðuneytið setur reglugerð um framkvæmd laga þessara, að höfðu 

samráði við Rithöfundasamband Íslands og samtök útgefenda. Skal þar kveðið á 

um vörslu sjóðsins og úthlutanir. 

7. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

Nr. 36. - 26. maí 1981. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 95/1975, um breyting á lögum um almanna- 

tryggingar, nr. 67/1971, með síðari breytingum. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
3. gr. laga nr. 95/1975 orðist svo: 

1. Á árinu 1981 skulu skattstjórar leggja sjúkratryggingagjald á menn sem skatt- 
skyldir eru samkvæmt lögum nr. 40/1978 með síðari breytingum. 

2. Gjaldstofn sjúkratryggingagjalds skal vera hinn sami og gjaldstofn álagöra 

útsvara 1981. 
3. Af fyrstu 6 750 000 gkr. (67 500 nýkr.) gjaldstofns sjúkratryggingagjalds greiðist 

ekkert gjald, en af þeim hluta gjaldstofns, sem umfram er 6 759 000 gkr. (67 500 

nýkr.), greiðist 2%. 

4. Um álagningu og innheimtu þessa gjalds skulu gilda sömu reglur og gilda um 
tekjuskatt og eignarskatt. 

5. Við ákvörðun Tryggingastofnunar ríkisins um framlag ríkissjóðs til sjúkra- 
samlaga skal tekið tillit til þess gjalds, sem um ræðir í þessari grein, til hlutfalls- 
legrar lækkunar á framlagi ríkissjóðs. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu skatta á 

árinu 1981 vegna tekna ársins 1980 hjá mönnum sem skattskyldir eru skv. Í. gr. 
laga nr. 40/1978 með síðari breytingum og vegna tekna ársins 1981 hjá mönnum 
sem skattskyldir eru skv. 1. tölul. 3. gr., sbr. 71. gr. sömu laga. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) = 

Svavar Gestsson.
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LÖG 
um ábyrgðarheimildir vegna lántöku Bjargráðasjóðs. 

ForsETi ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 

Fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs er heimilt að ábyrgjast með sjálfskuldarábyrgð 

lán sem Bjargráðasjóður tekur, allt að 15 millj. króna. Lánið má vera verðtryggt 

miðað við lánskjaravísitölu eða jafngildi 15 millj. króna í erlendri mynt. Ábyrgðin 

skal vera með þeim kjörum og skilmálum sem ráðherra ákveður og tekur hún jafnt 

til greiðslu afborgana, verðiryggingar, vaxta og annars kostnaðar. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) a 
Ragnar Arnalds. 

26. maí 1981. . Nr. 38. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 81 31. maí 1976, um veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, 

sbr. lög nr. 42 13. maí 1977 og lög nr. 67 30. maí 1979. 

Forseri Ístanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 

2. mgr. 13. gr. orðist svo: 
Leyfi til dragnótaveiða í Faxaflóa skulu bundin við veiðar á skarkola. Skal 

Hafrannsóknastofnunin gera tillögu til ráðherra um skipulag þeirra veiða, m.a. um 

aflamagn, veiðilima og veiðisvæði. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 63/1974, um grunnskóla. 

ForsETi ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
þykki mínu: 

1. gr. 
Niðurlag 88. gr. laganna orðist svo: 
Stefnt skal að því að ákvæði laganna um síðasta ár skólaskyldu komi til fram- 

kvæmda samtímis á landinu öllu 8 árum eftir gildistöku laganna. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Jafnframt falla úr gildi lög nr. 41/1980 um breytingu á lögum nr. 63/1974 um 
grunnskóla. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

Nr. 40. 26. maí 1981. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 112 frá 1976, um byggingu og rekstur dagvistarheimila 

fyrir börn. 

ForseTi ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan 1. gr. komi ný málsgrein: 
Gerð verði starfsáætlun á vegum menntamálaráðuneytisins, er kveði nánar á um 

markmið og leiðir í uppeldisstarfi á dagvistarheimilum í samráði við þá aðila, er 
að uppeldis- og skólamálum vinna. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Steingrímur Hermannsson.
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LÖG 

um breyting á lögum nr. 10 22. mars 1960, um söluskatt, með áorðnum 

breytingum. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 

Við 2. mgr. 6. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: 

Enn fremur er heimilt að endurgreiða söluskatt af vogum og rafeindabúnaði í 

flokkunarvélar, enda séu tæki þessi eingöngu ætluð til notkunar í fiskiðnaði. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) i a 
Ragnar Arnalds. 

26. maí 1981. . Nr. 42. 
LÖG 

um breyting á lögum um heilbrigðisþjónustu, nr. 57/1978. 

ForsETi ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Við 1. málsgr. 18.1. í 13. gr. laganna bætast orðin: 
Þar er þó einnig heimilt að ráða aðstoðarlækni hluta úr ári. 

2. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Svavar Gestsson.
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LOG 
um Þróunarsamvinnustofnun Íslands. 

ForsETi ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Starfa skal opinber stofnun, er nefnist Þróunarsamvinnustofnun Íslands. Stofn- 

unin heyrir undir utanríkisráðuneytið og starfar í tengslum við það. 

2. gr. 
Stofnunin skal vinna að samstarfi Íslands við þróunarlöndin. Markmið þess 

samstarfs skal vera að styðja viðleitni stjórnvalda í löndum þessum til að bæta 
efnahag þeirra og á þann veg eiga þáit í að tryggja félagslegar framfarir og stjórn- 
málalegt sjálfstæði þeirra á grundveili sáltmála Sameinuðu þjóðanna. Enn fremur 
skal að því stefni með auknum samskiptum, m.a. á sviði menningar og viðskipta, að 
efla gagnkvæman skilning og samstöðu Íslands og þróunarlandanna. 

3. gr. 
Til þess að ná þeim markmiðum, sem kveðið er á um í 2. gr., skal starfsemi 

stofnunarinnar einkum beinast að efiirtöldum atriðum: 

a) að gera tillögur til utanríkisráðherra um samstarfsverkefni í þróunarlöndunum, 
sem fjármögnuð yrðu af íslenska ríkinu skv. fjárlagaheimild, annaðhvort 
eingöngu eða í samvinnu við aðra. Verkefni þessi skulu einkum beinast að því 
að miðia til umræddra landa reynslu og sérþekkingu, sem Íslendingar búa yfir 
og þau hafa áhuga á að afla sér. 

b) að skipuleggja, annast framkvæmd og/eða yfirstjórn á og hafa eftirlit með 
þeim samstarisverkefnum, sem um ræðir í staflið a þessarar greinar. 

c) að sjá á sama hátt um samstarfsverkefni í þróunarlöndunum, sem Íslandi kynnu 
að vera falin af Sameinuðu þjóðunum, sérsiofnunum þeirra eða öðrum rikja- 
samtökum. 

d) að kanna möguleika á auknum viðskiptatengslum við þróunarlöndin og koma 
upplýsingum þar að lúiandi á framfæri við aðila hérlendis. 

e) að vinna að auknum menningartengslum, m.a. að því að Ísland taki þátt í 
menntun fólks frá þróunarlöndunum, bæði veiti því aðgang að hérlendum mennia- 
stofnunum og fái hæfa íslenska menn til að annast kennslu við menntastofnanir 
í þróunarlöndunum eða sem reknar eru í þágu þróunarlandanna. 

Í) að veita aðilum, er hafa með höndum hjáiparsiarísemi í þróunarlöndunum, þær 
upplýsingar og leiðbeiningar, sem þeir kunna að óska. 

g) að vinna að kynningu á þróunarlöndunum og málefnum þeirra með það fyrir 
augum að efla áhuga almennings, hagsmunasamiaka og hvers konar félaga á 
auknu samstarfi og aðsioð við þau. 

h) að gangast fyrir samráðum aðila hérlendis, sem láta þróunarsamstarf til sín 
taka, þ. á m. efna til ráðstefna og funda með þeim, eftir því sem þurfa þykir, 
til þess að tryggja að þróunarsamstarfið verði sem árangursríkast. 

i) að vinna á annan hátt að því að framlög Íslendinga til aðstoðar við þróunar- 
löndin nái sem fyrst því marki, sem samþykkt hefur verið á þingi Sameinuðu 
þjóðanna, að þau nemi 1% af þjóðartekjum.
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4. gr. 
Stofnuninni er við framkvæmd samstarfsverkefna skv. stafliðum a og bí 3. gr. 

heimilt að sera samninga við stofnanir hins opinbera eða aðra aðila hérlendis, 
sem hafa í fastri þjónustu sinni sérfræðinga og reynda kunnáttumenn á sviði 

viðkomandi verkefnis. um að taka að sér framkvæmdir einstakra verkefna. Yfir- 

stjórn verkefna skal bó ætíð vera hjá stofnuninni. Oninhertr aðilar skulu veita stofn- 

uninni sérfræðilega aðstoð, eftir því sem við verður komið. 

5. gr. 
Stofnuninni er heimilt að stofna til samskota meðal almennings í þágu ákveð- 

inna verkefna í hróunarlöndunnm, þó því aðeins að slík verkefni falli ekki undir 

starfssvið annarra hérlendra aðila, sem að slíkum málum starfa. 

6. gr. 

Stjórn stofnunarinnar skal skipuð 7 mönnum. Skulu 8 kiðrnir hlutfallskosningu 

af sameinuðu Alþingi en 1 skipaður af utanríkisráðherra. Kjörtímabil stjórnarinnar 

skal vera 4 ár. Utanríkisráðherra skipar formann úr hópi stjórnarmanna. Varamenn 

skulu valdir á sama hátt. 

7. gr. 

Íslenskir ríkisborgarar, sem stofnunin ræður til starfa í þróunarlöndunum að 

framkvæmd samstarfsverkefna á hennar vegum, skulu nióta sömu kjara í skatta- 

málum og íslenskir ríkisborgarar, er vinna hjá alþjóðlegum stofnunum. 

8. gr. 

Kostnaður við stofnunina og framkvæmdir á hennar vegum í þróunarlöndunum 

greiðist úr ríkissjóði samkvæmt fjárlagaheimild hverju sinni. 

9. gr. 

Utanríkisráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð nánar um framkvæmda- 

atriði laga þessara. 

10. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1981 og falla þá jafnframt úr gildi lög nr. 20 frá 

5. apríl 1971. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1981. 

Viodís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Ólafur Jóhannesson.
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LÖG 
um horfna menn. 

Forseti ÍstanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

I. KAFLI 

Um heimild skiptaráðanda til að úrskurða, að um bú horfins manns 

skuli fara sem um dánarbú. 

1. gr. 
Nú hverfur maður, og atvik benda eindregið til þess, að hann sé látinn. Getur 

skiptaráðandi þá úrskurðað að kröfu aðilja, sem lögmætra hagsmuna hefir að gæta, 
að um bú mannsins fari sem væri hann látinn. 

Gögn um hvarf manns skulu lögð fyrir skiptaráðanda, þar sem maðurinn átti 
síðast heimilisvarnarþing eða þar sem hann dvaldist síðast. Skiptaráðandi leysir úr 
því með úrskurði, hvort gögn þessi séu fullnægjandi. Sömu aðiljar og greinir í 1. 
málsgr. geta skotið úrskurði skiptaráðanda til Hæstaréttar innan 8 vikna frá upp- 
sögu úrskurðarins. Bú manns verður eigi tekið til skipta fyrr en áfrýjunarfresti er 
lokið, en skiptaráðandi getur ákveðið, að frá uppsögu dómsins fari um eigur hins 
horfna svo sem segir í Il. kafla, að svo stöddu. 

Í úrskurði skiptaráðanda skal greina, hvaða dag skuli telja dánardægur manns, 
en við þann dag skal miða, er sennilegast þykir, að andlát manns hafi borið að 
höndum. 

II. KAFLI 

Um varðveislu og ráðstöfun á fjármunum horfins manns. 

2. gr. 
Nú telur skiptaráðandi eigi fært að taka bú horfins manns til skiptameðferðar 

samkv. 1. gr. og skal þá skipa hinum horfna manni fjárráðamann, ef þörf krefur, 
eftir atvikum að ósk aðilja þeirra, er greinir í 1. gr. Gilda reglur lögræðislaga um 
sérstaklega skipaða lögráðamenn um skipun fjárráðamanns og umsýslu hans. 

3. gr. 
Um varðveislu og stjórn á eignum horfins manns fer með sama hætti og um 

eigur ófjárráða manna samkv. lögræðislögum. 
Yfirlögráðandi ákveður, hvort og að hverju marki sé heimilt að nota eigur hins 

horfna manns eða arð af þeim til framfærslu barna hans og maka eða til mennt- 
unar barna. Þegar sérstaklega stendur á, er unnt að ákveða, að fé þetta verði notað 
til framfærslu eða menntunar annarra, sem háðir hafa verið framfærslu af hálfu 
hins horfna manns. 

4. gr. 
Nú er hinn horfni maður í hjúskap, og lýtur þá hjúskapareign hans og séreign 

stjórn maka hans eða maka og fjárráðamanns í sameiningu, ef skipaður hefur verið. 
Nú tæmist maka hins horfna arfur eftir að hann hverfur eða hann hlýtur verð- 

mæti að gjöf, og ber þá að halda því fé utan skipta á hjúskapareignum, ef til skipta 
kemur með honum og hinum horfna manni eða erfingjum hans.
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III. KAFLI 

Dómur um, að horfinn maður skuli talinn látinn. 

5. gr. 

Unnt er að ákveða með dómi samkvæmt þessum kafla, að horfinn maður skuli 

talinn látinn, enda hafi á undan farið opinber stefna í Lögbirtingablaði um, að slíkt 

mál verði höfðað, og að fullnægðum öðrum þeim skilyrðum, sem greinir hér á eftir. 

6. gr. 
Kröfu um, að opinber stefna verði gefin út, er unnt að bera upp við héraðs- 

dómara, í Reykjavík borgardómara, þegar 3 ár eru liðin frá því, að síðast spurðist 

til hins horfna manns eða vitað var, að hann væri á lífi. 

Nú þykir sýnt, að hinn horfni maður hafi ratað í lífsháska eða miklar líkur 

eru að öðru leyti á, að hann sé látinn, t.d. vegna þess að skip eða loftfar, sem hann 

hefir verið á eða í, hefir farist, og er frestur samkvæmt 1. málsgr. þá 4 mánuðir. 

Sóknaraðilar samkvæmt 1. málsgr. geta verið maki hins horfna, niðjar hans, 

þ. ám. kjörniðjar, aðrir erfingjar og aðrir þeir, sem hafa lögmætra hagsmuna að 

gæta af því að fá dómsúrlausn um, að hinn horfna mann skuli telja látinn. Dóms- 

málaráðuneytið getur og haft uppi kröfu, þegar gæsla almannahags gerir þess þörf 

eða þegar það telur réttmætt að gera kröfuna vegna tilmæla vandamanna. 

7. gr. 

Mál til úrlausnar um, að horfinn mann skuli telja látinn, má höfða hér á landi, 

ef síðasta lögheimili hins horfna var hér á landi eða ef síðasti kunni dvalarstaður 

hans var hér. 
Nú var síðasta heimilisfang hins horfna eða síðasti kunni dvalarstaður utan 

Íslands, og má allt að einu höfða mál hér á landi, ef annað tveggja er: 

{vi
s 

a) að sóknaraðili er maki hins horfna, og eigi makinn heimili hér á landi og sé 

íslenskur ríkisborgari eða hafi verið það, er hjúskapur var stofnaður, eða 

b) að hinn horfni eigi eigur hér á landi, en þá hefir dómur aðeins gildi að því er 

þær varðar. 

8. gr. 

Mál skal höfða fyrir héraðsdómi, þar sem hinn horfni átti síðast heimilisfang 

eða dvaldist, eða fyrir héraðsdómi, sem dómsmálaráðuneyti ákveður. 

9. gr. 

Dómurinn skipar lögmann til að gæta hagsmuna hins horfna manns, og greiðist 

þóknun hans og önnur útgjöld eftir reglunum um gjafvörn. Dómurinn getur þó 

ákveðið, að þetta hvort tveggja sé greitt af eigum hins horfna manns. 

10. gr. 

Þegar dómara hefir borist krafa samkvæmt 6. gr. og gögn með henni, kveður 

hann sóknaraðila, maka hins horfna og nánustu ættingja hans og vandamenn, til 

dómþings, svo og aðra þá, sem ætla má að geti veitt upplýsingar um hvarf manns 

þess, er talinn er horfinn. Taka skal dómskýrslur af mönnum þessum eftir því sem 

dómari telur þörf á. Enn fremur skal kveðja réttargæslumann samkv. 9. gr. á dóm- 

þingið. 
Nú þykir dómara fram komin sönnunargögn eigi fullnægjandi, og getur hann þá 

veitt sóknaraðila færi á að koma að frekari gögnum. Nú sinnir hann því ekki eða 
gögnin þykja ella eigi viðhlítandi, og hafnar dómari þá kröfu með úrskurði.
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11. gr. 
Nú telur dómari fram komin nægileg sönnunargögn fyrir því, að maður sá, sem 

krafa lýtur að, hafi verið horfinn um það tímabil, er segir í 6. gr., og eigi þykir á 
hinn veg sannað, að hann sé látinn. Gefur dómari þá út opinbera stefnu, er birta 
skal í Lögbirtingablaði og í blöðum og öðrum fjölmiðlum, ef þörf þykir á, og skal 
þar greint frá því, að dómþing verði háð á nánar greindum degi og stað, þar sem 
fjallað verði um kröfu um, að dómur verði upp kveðinn þess efnis, að tiltekinn 
maður verði talinn látinn. Í stefnu skulu einnig þeir, sem upplýsingar geta gefið í 
málinu, hvattir til að tilkynna dóminum um vitneskju þeirra. Fer um útgáfu stefn- 
unnar eftir meginreglum 218. gr. laga nr. 85/1936. 

Frá birtingu stefnu skulu líða 3 mánuðir, uns dómbing verður háð samkv. 12. gr. 

12. gr. 
Dómari kveður sóknaraðila og réttargæslumann hins horfna til dómþings þess, 

sem ákveðið er í hinni opinberu stefnu samkv. 11. gr. Skulu þar lögð fram stefna 
og frekari gögn, ef því er að skipta, og veita skal sóknaraðila og réttargæslumanni 
hins horfna kost á að reifa gögn og flytja mál með sama hætti og almennt er um 
einkamál í héraði. 

Að svo búnu kveður dómari upp dóm í málinu, ef fallist er á að telja skuli hinn 
horfna mann látinn, en úrskurð, ef kröfn aðilja er hrundið. 

Í dómi, sem kveður á um, að horfinn mann skuli telja látinn, skal tekin afstaða 
til þess, frá hvaða tíma telja skuli andlát manns. Skal í bví efni miða við síðasta 
dag í þeim mánuði, sem frestur rann út samkv. 6. gr. 1. málsgr., eða þann dag, þegar 
sennilegast er, að andlát manns hafi borið að höndum, sbr. 6. gr. 2. málsgr., eða 
síðasta dag þess mánaðar, er 4 mánaða frestur rennur út samkv. þeirri málsgrein, 
eftir atvikum. 

Nú hverfur sóknaraðili frá kröfu sinni um, að dómur kveði á um, að horfinn 

maður skuli talinn látinn, og skal þá veita dómsmálaráðuneyti kost á að halda áfram 
málinu. 

13. gr. 

Úrskurði dómara samkvæmt 10. og 12. gr. verður skotið til Hæstaréttar sam- 
kvæmt reglum um kæru, sbr. 21. gr. laga nr. 75/19738 um Hæstarétt Íslands. Dómi 
samkvæmt 12. gr. verður áfrýjað til Hæstaréttar innan 8 vikna frá uppsögu dóms. 
Sóknaraðili, réttargæslumaður og erfingjar hins horfna geta skotið úrskurði eða dómi 
til Hæstaréttar, svo og aðrir þeir, sem hagsmuna hafa að gæta af úrslitum máls, og 

enn fremur dómsmálaráðuneytið. 
Dómi um, að horfinn mann skuli telia látinn, verður eigi fullnægt, fyrr en 

áfrýjunarfresti er lokið, án þess að máli sé áfrýjað. 

IV. KAFLI 

Dánarlíkur, sem dómur samkvæmt III. kafla er reistur á, reynast rangar. 

14. gr. 
Nú kemur í ljós eftir að dómur hefir gengið, er kveður svo á. að horfinn maður 

skuli talinn látinn, að maður þessi er á lífi. Getur hann þá næstu 5 ár eftir það tíma- 
mark, sem dómur miðar réttaráhrif dánarlíkna við, endurheimt eign sína frá þeim, 

sem fengið hefir hana að arfi. 
Nú er leitt í ljós, að hinn horfni hefir látist á öðrum tíma en við er miðað í dóm- 

inum, og getur þá sá aðili, sem rétt hefði átt til arfs, ef raunverulegt dánardægur 

hefir verið lagt til grundvallar, krafist eignar úr hendi þess, sem fensið hefir eign 
í hendur sem arf, innan sömu tímamarka og þeirra, sem greinir í 1. málsgrein.
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15. gr. 

Erfingi skal aðeins afhenda það, sem hann hefir veitt viðtöku samkvæmt 14. gr. 

Nú hefir erfingi afhent eign til annars aðilja eða neytt hennar, eða eytt henni 

og skal hann þá svara til verðmætis eignar, er hún var afhent eða hennar var neytt, 

eða henni eytt, en þó skal eigi miða við hærri fjárhæð en núvirði eignar, sem sam- 

bærileg er að tegund og gæðum. Fjárkröfu gegn erfingja má færa niður eða fella 

hana niður, ef neysla munar var eðlileg, miðað við tegund hans og aðstæður, eða 

ef ósanngjarnt væri að láta erfingja svara til verðmætisins alls, miðað við fjárhag 

hans. 
Nú hefir munur farist erfingja að ósekju, og er hann þá laus úr ábyrgð. 

Aðili getur ekki krafið erfingja um arð af eign, sem til hefir fallið, áður en 

krafa um endurheimt var höfð uppi. 

16. gr. 

Ákvæði 14. og 15. gr. eiga einnig við eftir því sem við getur átt, þegar bú manns 

er tekið til skipta samkvæmt 1. gr. laga þessara. 

17. gr. 

Nú hefir vátryggingarfélag greitt vátryggingarfjárhæð á grundvelli dóms sam- 

kvæmt 12. gr., og hinn horfni kemur fram. Getur það þá endurheimt goldnar fjár- 

hæðir innan þeirra fresta, sem greindir eru í 14. gr. Hægt er að lækka kröfu, ef féð 

hefir, svo sem eðlilegt má þykja og eins og á stendur, verið notað til framfærslu 

aðilja. Ákvæði 1., 3. og 4. málsgr. 15. gr. eiga við um þessa endurheimtukröfu, að 

breyttu breytanda. 
Kröfu þess manns, sem komið hefir fram, á hendur vátryggingarfélagi, má lækka 

sem nemur þeirri fjárhæð, sem vátryggingarfélag getur ekki endurheimt samkvæmt 

1. málsgr. 
Vátryggingarfélag setur valið þann kost að endurheimta eigi kröfu sína á hendur 

viðtakanda fjár. Þegar svo stendur á, gengur sá maður, sem horfinn var, inn í rétt 

vátryggingarfélagsins samkvæmt þessari grein. 

18. gr. 

Lífeyrir og annar slíkur framfærslueyrir, sem greiddur hefir verið á grundvelli 

dóms samkvæmt 12. gr., verður eigi endurkrafinn úr hendi þess, er við tók. 

Nú kann sá, sem horfinn var talinn og fram hefir komið, að eiga rétt á hendur 

þeim, sem greiðslu hefir innt af hendi samkv. Í. málsgr., og lækkar þá krafa hans 

um þá fjárhæð, sem greidd hefir verið. 

19. gr. 

Nú hefir erfingi gerst sekur um svik í sambandi við móttöku verðmæta horfins 

manns, og er hann þá bótaskyldur samkvæmt almennum reglum. Sama gildir um 

þá, sem veitt hafa verðmætum þeim móttöku, sem greinir í 17. og 18. gr. 

20. gr. 

Nú hefir maki þess manns, sem talinn er látinn samkvæmt dómi, sbr. 12. gr., 

gifst að nýju, og haggar það ekki gildi hins nýja hjúskapar, þótt hinn horfni maður 

reynist á lífi. Ef makinn hefir eigi gifst að nýju, heldur hjúskapurinn við mann 

þennan gildi sínu. 

21. gr. 

Nú stendur sá maður, sem talinn hefir verið látinn með dómi samkvæmt 12. gr., 

til arfs eftir annan mann og arfahluta þeim, sem honum bar, hefir verið úthlutað 
A 11
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til annars erfingja. Getur maður þessi þá krafið erfingja um verðmæti þau, sem 
þeir hafa hlotið, innan frests þess, er greinir í 14. gr. 1. málsgr. Ákvæðin í 15. gr. og 
17. gr. eiga hér við eftir því sem við getur átt, sbr. og 19. gr. 

Ákvæði þetta haggar ekki við gildi 56. gr. erfðalaga nr. 8/1962. 

22. gr. 
Nú er dvalarstaður erfingja kunnur, en ekki er þó unnt að koma arfi til hans, og 

ber þá að varðveita hann samkvæmt 3. gr. 

V. KAFLI 

Gildistaka og brottfallin lög. 

23. gr. 
Lög þessi taka gildi þegar í stað. 
Falla þá úr gildi lög nr. 23/1922 um sönnun fyrir dauða manna, sem ætla má, 

að farist hafi af slysum og lög nr. 61/1980 um breyting á þeim lögum, svo og ð. 
töluliður 2. gr. laga nr. 74/1974 um meðferð opinberra mála. 

Nú hefir mál verið höfðað samkvæm! lögum nr. 23/1929, er lög þessi taka gildi, og 
fer þá um það mál samkvæmt þeim lögum og lögum um meðferð opinberra mála, 
sbr. og lög nr. 61/1980. Réttaráhrif slíks máls og eldri mála ráðast og af þeim lögum. 
Ákvæðum IV. kafla þessara laga verður einnig beitt um dóma og úrskurði eftir eldri 
lögum, þegar svo stendur á sem þar segir. 

Gjört í Reykjavík, 26. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Friðjón Þórðarson. 

Nr. 45. . 29. maí 1981. 

LÖG 

um breytingu á lögum nr. 15/1979 um breytingu á lögum nr. 101/1966 

um Framleiðsluvráð landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun 

og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. 

Forseri Ístanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
Þykki mínu: 

1. gr. 
Á eftir 2. gr. laga nr. 101/1966 (sbr. lög nr. 15/1979) komi ný grein, er orðist svo: 
Verði búvöruframleiðsla meiri en þörf er fyrir á innlendum markaði og ekki 

fæst viðunandi verð fyrir umframframleiðslu á erlendum mörkuðum að mati Fram- 
leiðsluráðs, er landbúnaðarráðherra, að fengnum tillögum Framleiðsluráðs og fulltrúa- 
fundar Stéttarsambands bænda, heimilt með reglugerð að grípa til eftirtalinna tíma- 
bundinna ráðstafana: 

a) Að ákveða mismunandi verð á búvöru til framleiðenda. Í því sambandi er m. a. 
heimilt að ákveða framleiðendum fullt grundvallarverð fyrir ákveðinn hluta 
framleiðslunnar, en útflutningsverð fyrir það sem umfram er.
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b) 

c) 
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Að greiða hluta af niðurgreiðslum til framleiðenda í samræmi við framleiðslu- 

magn allt að ákveðnu marki, en siðan stiglækkandi eftir því sem framleiðslan 

vex þar fyrir ofan. Heimilt er að ákveða rétt frumbýlinga í samræmi við bústofn 

þeirra. 
Að innheimta framle'ðslugjald til verðjöfnunar, sem má vera mishátt eftir 

bústærð ef ástæða þykir til. 
Heimilt er að ákveða sérstaklega með reglugerð rétt þeirra, sem hefja búskap, 

draga saman búvörutegundir eða hætta búskap. Enn fremur þeirra, sem hafa 

mikinn fjármagnskostnað vegna bygginga sem teknar hafa verið í notkun 1976 

eða síðar. 
Heimilt er að nota samtímis ofangreindar heimildir. 

Söluaðilum er skylt að halda eftir af greiðslum til framleiðenda þeirri fjárhæð 

af andvirði innlagðrar búvöru, sem ákveðin er hverju sinni vegna framkvæmdar 

ofangreindra heimilda, og standa skil á þeim fjárhæðum til Framleiðsluráðs. 

Að innheimta gjald af innfluttu kjarnfóðri. Gjald þetta skal annaðhvort vera 

tiltekin fjárhæð á hverja þyngdareiningu kjarnfóðurs eða tiltekið hlutfall af toll- 

verði kjarnfóðursins. Aldrei má gjald skv. þessari mgr. þó nema meiru en sem 

svarar 200% af tollverði innflu!ts kjarnfóðurs. Að fengnum tillögum Framleiðslu- 

ráðs getur landbúnaðarráðherra ákveðið endurgreiðslu kjarnfóðurgjaldsins að 

hluta eða öllu leyti eða niðurfellingu þess til bænda, m. a. mismunandi eftir svæð- 

um vegna harðæris, uppskerubrests eða til að auka framleiðslu búvöru, sem 

skortur er á, að fengnum tillögum Framleiðsluráðs landbúnaðarins. 

Skatistjórar skulu fyrir 1. júní ár hvert ókeypis og ótilkvaddir gefa Fram- 

leiðsluráði upp í því formi. sem það ákveður, afurðamagn og bústofn á hverju 

lögbýli og hjá öðrum framteljendum, sem hafa meiri hluta tekna sinna af landbún- 

aði. Einnig er þeim skylt að ve'ta aðrar upplýsingar, sem nauðsynlegar eru Í þessu 

sambandi. 

Sýslumenn, bæjarfógetar og í Reykjavík tollstjóri innheimta gjaldið við 

innflutning. Landbúnaðarráðherra er þó heimilt að ákveða aðra innheimtuaðferð. 

Sé ákvörðun tek'n um að fella niður kjarnfóðurgjald, sem lagt hefur verið á 

samkvæmt framangreindri heimild, skal endurgreiða það sem innheimt kann að 

hafa verið af birgðum sem til eru þegar niðurfelling er ákveðin. Á sama hátt skal 

taka gjald af birgðum söluað'la í upphafi gjaldtímabils. 

Seljendur skulu senda Framleiðsluráði ársfjórðungslega skrá yfir alla sölu, 

sé þess óskað. Tilgreina skal hverjir kaupendur eru, heildarmagn til hvers kaup- 

anda og einingarverð. 

Framleiðsluráð fer með gæslu þess fjár, sem innheimtast kann samkvæmt heimiid- 

um þessarar greinar, og ráðstafar því með samþykki landbúnaðarráðherra. 

Meðal annars er heimilt að verja því til að greiða verðbætur til þeirra, 

sem minnka búvöruframleiðslu sína í því skyni að draga úr óhagkvæmri fram- 

le*ðslu, enda náist samkomulag um að ríkissjóður leggi fram a. m. k. jafnháa 

fjárhæð, sem og til að jafna halla, er verða kann á útflutningi, milli söluaðila. 

Gjöld þessi skulu ekki leiða til hækkunar á búvöruverði að svo miklu leyti 

sem fjármagninu er varð til að jafna söluverð búvara milli framleiðenda. 

Rísi ágreiningur um atriði, sem falla undir þessa grein, skal hann lagður fyrir 

nefnd fimm manna til úrskurðar. Nefndina skipa tveir fulltrúar Stéttarsambands 

bænda, tve'r fulltrúar Búnaðarfélags Íslands og formaður tilnefndur af landbún- 

aðarráðherra. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi.
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3. gr. 
Þegar lög þessi hafa öðlast gildi skal fella ákvæði þeirra svo og ákvæði annarra 

laga, er breytt hafa ákvæðum laga nr. 101/1966, inn í meginmál þeirra og gefa lögin 
út svo breytt. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) a 
Pálmi Jónsson. 

Nr. 46. . 29. maí 1981. 
LÖG 

um breyting á og viðauka við lög nr. 29 26. maí 1976, um kjarasamninga 

Bandalags starfsmanna ríkis og bæja. 

Forseti ÍsraANnDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þvkki mínu: 

1. gr. 
Við 1. málsgr. 1. greinar laganna bætist: Lögin skulu með þeim hætti einnig 

taka til starfsmanna sjálfseignarstofnana, sem starfa Í almannaþágu samkvæmt lög- 
um, til stofnana sem eru í fjárlögum eða njóta fjárframlaga til launagreiðslna úr 
ríkissjóði eða af daggjöldum, og til sameignarstofnana ríkis og sveitarfélaga, enda 
komi til samþykki viðkomandi stofnana. 

2. gr. 
8. grein laganna orðist svo: 
Kjarasamningar skulu vera skriflegir. Kveðið skal á um lengd samningstíma- 

bils í aðalkjarasamningi. 

3. gr. 
Við lögin bætist nýr kafli, X. kafli, svohljóðandi: 

X. KAFLI 

47. gr. 
Þeir félagar BSRB, sem ekki njóta ákvæða 14. gr. laga nr. 38/1954, skulu njóta at- 

vinnuleysisbóta sambærilegra við annað launafólk, í samræmi við gildandi lög og 
framkvæmd þeirra á hverjum tíma, sbr. einkum TV. og V. kafla laga um atvinnuleysis- 
tryggingar. Bótaréttur skal m. a. háður því skilyrði, að atvinnulaus starfsmaður 
hafi sannanlega ekki neitað annarri vinnu, sem boðist hefur, sbr. 18. gr. laga um 
atvinnuleysistryggingar og túlkun hennar á liðnum árum. 

Ríkissjóður ábyrgist greiðsla atvinnuleysisbóta til starfsmanna ríkisins og 
ríkisstofnana. 

48. gr. 
Sveitarfélög ábyrgjast útgjöld vegna atvinnuleysisbóta vegna starfsmanna sinna 

og starfsmanna stofnana sveitarfélaga hvert fyrir sig eða fleiri sameiginlega eftir 
því sem þau sjálf ákveða.
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Um starfsmenn sameignarstofnana ríkis og sveitarfélaga gilda hliðstæðar reglur 
eftir því hvort starfsmenn eru ráðnir af ríki eða sveitarfélagi. 

Nánar skal kveða á um framkvæmd ákvæða þessarar greinar Í reglugerð sem 
félagsmálaráðherra er heimilt að setja. Reglur um greiðslu atvinnuleysisbóta til 
fyrrverandi starfsmanna sveitarfélaga skulu settar að fengnum tillögum Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og með hliðsjón af tillögum einstakra sveitarfélaga. Haft 
skal samráð við stjórn BSRB um setningu reglugerðar um greiðslu atvinnuleysis- 
bóta samkvæmt þessari grein. 

49. gr. 
Sérstök nefnd ákveður atvinnuleysisbætur og úrskurðar annan ágreining, sem 

upp kann að koma. Nefndin skal skipuð tveim fulltrúum frá BSRB, einum frá fjár- 
málaráðuneyti, einum frá Sambandi ísl. sveitarfélaga og einn skal skipaður af 
Hæstarétti. 

4. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) a 

Ragnar Arnalds. 

29. maí 1981. . Nr. 47. 
LÖG 

um breytingar á lögum vegna umbóta á opinberum 

byggingum í þágu fatlaðra. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki minu: 

1. gr. 
Á eftir 42. grein laga nr. 57/1978 um heilbrigðisþjónustu komi ný 43. grein 

svohljóðandi: 
Kostnaður við að gera byggingar heilbrigðisstofnana aðgengilegar fötluðu fólki 

greiðist af ríki og sveitarfélögum í sömu hlutföllum og stofnkostnaður samkvæmt 
lögum þessum. 

43. grein laganna verði 44. grein. 

2. gr. 
Við 23. grein laga nr. 63/1974 um grunnskóla bætist ný málsgrein svohljóðandi: 
Endurbætur, sem gerðar eru á húsnæði grunnskóla til þess að auðvelda fötluðu 

fólki aðkomu og umferð, greiðist í sömu hlutföllum og stofnkostnaður. 

3. gr. 
Við 6. grein laga nr. 112/1976 um byggingu og rekstur dagvistarheimila fyrir 

börn bætist ný málsgrein svohljóðandi: 
Kosinaður vegna breytinga á dagvistarheimilum með það fyrir augum að auð- 

velda fötluðum aðkomu og umferð greiðist í sömu hlutföllum og stofnkostnaður.
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4. gr. 
Við 3. grein laga nr. 107/1970 um félagsheimili bætist ný málsgrein svohljóðandi: 
Nú ákveða eigendur félagsheimilis að breyta því með það fyrir augum að auðvelda 

fötluðum aðkomu og umferð og er þá heimilt að verja fé úr Félagsheimilasjóði til 
greiðslu allt að 40% heildarkostnaðar, sem af þessari breytingu hlýst. 

5. gr. 
Við 6. grein íþróttalaga nr. 49/1956 bætist ný málsgrein svohljóðandi: 
Heimilt er að veita úr íþróttasjóði styrk til breytinga á íþróttahúsnæði, sem miða 

að því að bæta fötluðum aðgang og umferð um það. Styrkurinn má nema allt að 
40% af kostnaði við breytinguna. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 29. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.   

Nr. 48. 29. maí 1981. 

LÖG 
um breyting á lögum nr. 49/1974, um lífeyrissjóð sjómanna, 

með áorðnum breytingum, sbr. lög nr. 15/1980. 

ForseTi Ístanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 

2. gr. orðist svo: 
Sjóðfélagar eru allir sjómenn sem ráðnir eru á íslensk skip, þar með taldir 

þeir skipverjar sem ekki eru lögskráðir, en starfa að viðhaldi og viðgerð skips, 
flokkunarviðgerð eða að öðrum störfum í þágu útgerðar. Skulu þeir tryggðir í 
sjóðnum meðan þeir taka laun samkvæmt kjarasamningi sínum sem sjómenn. 
Taki sjómenn, sem þannig er ástatt um, laun samkvæmt öðrum kjarasamningi 
skal engu að síður skylt að tryggja þá í sjóðnum, nema tryggingarskyldu þeirra 
sé fullnægt með greiðslu til annars lífeyrissjóðs. Þó er heimilt að yfirmenn á farskip- 
um skipafélaga, sem við gildistöku laga þessara hafa yfirmenn tryggða í lifeyris- 
sjóðnum, séu tryggðir í þeim sjóðum er þau eru aðilar að. Á sama hátt er heimilt 
að yfirmenn strandferðaskipa ríkissjóðs og varðskipanna séu tryggðir í lifeyris- 
sjóði starfsmanna ríkisins. 

Sjómönnum sem lögskráðir eru í tilteknum byggðarlögum eða landshlutum 
og ráðherra hefur fyrir gildistöku laga þessara veitt undanþágu frá þátttöku, sbr. 
2. mgr. 3. gr. laga nr. 78/1970, er heimilt að vera utan við sjóðinn fullnægi þeir trygg- 
ingaskyldu sinni með greiðslu iðgjalds til annars lífeyrissjóðs. 

Sjóðfélögum, sem hætta störfum á sjó, skal heimil áframhaldandi þátttaka ef 
þeir hefja störf í landi við útgerð eða hliðstæð störf, svo sem við fiskvinnslustöðvar
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eða frystihús, enda hafi þeir greitt iðgjöld til sjóðsins í a. m. k. 5 almanaksár og 
áunnið sér a. m. k. 3 st;g, sbr. 11. gr. Heimilt er stjórn sjóðsins að láta sjómennsku 
fyrir gildistöku laga þessara jafngilda iðgjaldagreiðslu í þessu sambandi. Ennfremur 
er stjórninni heimilt með sömu skilyrðum að leyfa sjóðfélaga að halda áfram 
þátttöku, ef hann tekur upp annað starf er veitir honum ekki aðild að lífeyrissjóði. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að leyfa félögum og samböndum, sem standa að 
samningum um kaup og kjör sjómanna er aðild eiga að sjóðnum, að tryggja starfs- 
menn sína í honum. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að leyfa sjómönnum, sem stunda nám í sjómanna- 
fræðum, slasast eða veikjast, að kaupa sér réttindi í sjóðnum þann tíma sem úr 
hefur fallið af þessum sökum. 

2. gr. 
4. gr. orðist svo: 
Í stjórn sjóðsins eiga sæti sex menn tilnefndir af Alþýðusambandi Íslands, Sjó- 

mannasambandi Íslands, Farmanna- og fiskimannasambandi Íslands, Félagi ísl. botn- 
vörpuskipaeigenda, Landssambandi ísl. útvegsmanna og Vinnuveitendasambandi 
Íslands. Sömu aðilar skipa hver um sig einn varamann í stjórnina. 

Skipunar- og kjörtími stjórnar er 3 ár. Sjóðsstjórn skiptir með sér verkum, þó 
skulu fulltrúar atvinnurekenda og verkalýðsfélaga hafa á hendi formennsku til skiptis 
eitt ár í senn. 

ð. gr. 
Í stað 1., 2., 3. og 4. mgr. 10. gr. komi tvær mgr. er verði 1. og 2. mgr. og orðist svo: 
Iðgjöld til sjóðsins skulu nema 10% af gjaldskyldum launum sem sjóðfélaginn 

tekur hjá hlutaðeigandi launagreiðanda, og greiðir sjóðfélagi 4%, en launagreiðandi 
6%. 

Iðgjöld vegna sjóðfélaga á fiskiskipum, öðrum en 500 rúmlesta skuttogurum og 
stærri, skulu reiknast af launum eftir því sem kveðið er á um í kjarasamningum 
hlutaðeigandi stéttarfélaga á hverjum tíma. Iögjöld vegna sjóðfélaga á öðrum skip- 
um, þar með töldum skuttogurum 500 lesta og stærri, skulu reiknuð af heildar- 
launum sjóðfélagans hjá hlutaðeigandi launagreiðanda. Stjórn sjóðsins ákveður hver 
skuli teljast gjaldskyld laun þeirra sjóðfélaga, sem heimild hafa til þátttöku samkvæmt 
ákvæðum 3.—5. mgr. 2. gr. 

Í 2. málslið síðustu mgr. 10. gr. laganna standi „3. málsgr.“ í stað „5. málsgr.“ 

4. gr. 
ð. og 4. mgr. 12. gr. orðist svo: 
Heimilt er sjóðfélaga, sem stundað hefur sjómennsku í 25 ár eða lengur og verið 

lögskráður á íslenskt skip eigi skemur en í 180 daga að meðaltali á ári, að hefja 
töku ellilífeyris þegar hann er fullra 60 ára. Á sama hátt veitir 20—25 ára starf á 
sjó rétt ti1 töku ellilifeyris frá 61 árs aldri og í5—20 ára starf til töku hans frá 62 

ára aldri. Fáist ekki upplýsingar um lögskráningardaga er stjórn sjóðsins heimilt að 
beita annarri reglu um mat á áunnum rétti til flýtingar á töku lífeyris. 

Heimilt er sjóðfélaga að fresta töku ellilifeyris allt til 75 ára aldurs, og hækkar þá 
upphæð ellilífeyris vegna réttinda sem áunn'n voru fram til 65 ára aldurs um %% 
fyrir hvern mánuð sem töku hans er frestað fram yfir 65 ára aldur. 

5. gr. 
1. mgr. 17. gr. orðist svo: 
Falli niður launagreiðslur til sjóðfélaga vegna veikinda og geti hann ekki af 

þeim sökum innt af hendi iðgjald til lífeyrissjóðsins ávinnur hann sér ekki réttindi
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meðan svo stendur. Sama gildir ef sjóðfélagi er launalaus vegna atvinnuleysis og 
nýtur ekki alvinnuleys'sbóta. Tímabil, er iðgjaldagreiðslur hafa sannanlega fallið 
niður af þessum ástæðum, reiknast ekki með þegar úrskurða skal hvort skilyrði 

um iðgjaldagreiðslutíma eru uppfyllt. 

6. gr. 
18. og 19. gr. laganna falli brott, en í staðinn komi ný grein: 
Einungis er heimilt að endurgreiða sjóðfélögum iðgjöld í því skyni að færa féð 

og þar með réttindi, sem þeim fylgja, milli lífeyrissjóða. Þó er heimilt að setja í 
reglugerð ákvæði um endurgreiðslur til erlendra ríkisborgara, sem flytja af landi 
brott, og á þeim iðgjöldum, sem menn greiða til lífeyrissjóðsins eftir að þeir hafa 
náð 75 ára aldri, svo og á þeim hluta iðgjalda, sem kann að fara fram úr því sem 
skylt er að greiða samkvæmt lögum eða kjarasamningum. 

7. gr. 
2. málsliður 2. mgr. ákvæðis til bráðabirgða orðist svo: 
Sama gildir um sjóðfélaga, er starfað hafa samkvæmt bátakjarasamningum með 

þeirri breytingu, að í stað 12. júní 1958 komi 31. desember 1969 eða annað það tíma- 
mark síðar, sem aðild að sjóðnum er miðuð við í hlutaðeigandi starfsgrein. 

8. gr. 
3. mgr. ákvæðis til bráðabirgða orðist svo: 
Árin 1980— 1984 skulu elli-, örorku- og makalífeyrisgreiðslur samkvæmt lög- 

um þessum breytast þannig, að lífeyrir miðist við grundvallarlaun samkvæmt 2. 
málsgr. 11. gr. eins og þau eru Í. janúar, 1. apríl, 1. júlí, 1. október og 1. desember 
1980 og eftir það 1. mars, Í. júní, 1. september og 1. desember ár hvert. Frá 1. janúar 
1985 að telja skulu uppbætur á lífeyrisgreiðslur ákveðnar í samræmi við ákvæði 

16. gr. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik, 29. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L. S.) 0 

Ragnar Arnalds. 

Nr. 49. . 29. maí 1981. 

LÖG 

um framkvæmdasjóð aldraðra. 

Forseti ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki minu: 

1. gr. 
Stofna skal sérstakan sjóð til að stuðla að byggingu húsnæðis og dvalarstofn- 

ana fyrir aldraða. Sjóðurinn skal bera heitið Framkvæmdasjóður aldraðra.
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a) 
b) 

c) 
d) 

2. gr. 
Tekjur sjóðsins eru: 
Tekjur af sérstöku gjaldi sem skattstjórar skulu á árinu 1981 leggja á menn 
sem skattskyldir eru skv. 1. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. Skal gjaldið 
nema 100 kr. á hvern mann, en þó skulu börn innan 16 ára aldurs á tekjuárinu 
undanþegin gjaldinu, svo og þeir menn sem hafa tekjuskattsstofn undir 2 500 000 
gkr. Um álagningu og innheimtu gjalds þessa skulu gilda sömu reglur og gilda 

um tekjuskatt og eignarskatt. 
Beint framlag ríkissjóðs eftir ákvörðun við gerð fjárlaga hverju sinni. 
Frjáls framlög og aðrar tekjur er til kunna að falla. 
Vaxtatekjur. 

3. gr. 
Dvalarstofnanir fyrir aldraða skv. lögum þessum eru: 
Hjúkrunarheimili til langdvalar og/eða dagvist fyrir aldraða. 
Sjúkradeildir með aðstöðu fyrir öldrunarlækningar og göngudeildir, hannaðar 
á hliðstæðan hátt og almennar sjúkradeildir. 
Íbúðir, sérhannaðar fyrir þarfir aldraðra, byggðar á félagslegum grundvelli. 
Dvalarheimili aldraðra með íbúðarherbergjum og snyrtingu ásamt aðstöðu fyrir 

tómstunda- og félagsstarfsemi fyrir vistmenn. 

4. gr. 
Sjóðurinn skal vera í vörslu Tryggingastofnunar ríkisins. 
Ráðherra skipar 3 manna stjórn sjóðsins til fjögurra ára í senn. Stjórnin skal 

skipuð einum manni eftir tilnefningu Öldrunarfræðafélags Íslands, einum frá félags- 
málaráðuneytinu, eftir tilnefningu Sambands ísl. sveitarfélaga, og einum frá heil- 
brigðis- og trygsingamálaráðuneytinu. Ráðherra skipar formann stjórnarinnar úr 
hópi stjórnarmanna. 

1. 

2. 

Stjórnin skal gera tillögur um úthlutanir úr sjóðnum. 

5. gr. 
Hlutverk sjóðsins er: 
að fjármagna byggingar ríkisins vegna stofnana fyrir aldraða, sbr. 3. gr. stafliði 

a) og b), 
að veita sveitarfélögum og öðrum framlög til að kaupa eða byggja húsnæði 
fyrir aldraða skv. 3. gr. stafliðum c) og d). 
Ráðherra setur nánari ákvæði um sjóðinn í reglugerð. 
Ráðherra gerir í samráði við fjárveitinganefnd og stjórn sjóðsins áætlun til 5 

ára Í senn um framkvæmdir skv. 1. gr. 
Um framkvæmdir skv. þessari grein fer skv. lögum nr. 63/1970, um skipan 

opinberra framkvæmda, eftir því sem við á. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Svavar Gestsson. 

A 12
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LÖG 
um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit. 

Forseti ÍsLanps 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

11. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

2.1. 

2.2. 

Þykki mínu: 

I. KAFLI 

Hlutverk. 

1. gr. 
Lögum þessum er ætlað að tryggja landsmönnum svo heilnæm lífsskilyrði sem 
á hverjum tíma eru tök á að veita. 
Með markvissum aðgerðum skal vinna að þessu, m. a. með því að tryggja sem 
best eftirlit með umhverfi, húsnæði og öðrum vistarverum, almennri hollustu 

matvæla og annarra neyslu- og nauðsynjavara og vernda þau lífsskilyrði, sem 
felast í ómenguðu umhverfi, hreinu lofti, úti og inni, og ómenguðu vatni. Enn- 
fremur með því að veita alhliða fræðslu og upplýsingar um þessi mál fyrir 
almenning. 
Lög þessi ná yfir alla starfsemi og framkvæmd, sem hefur eða haft getur í för 
með sér mengun lofts, láðs eða lagar, að svo miklu leyti, sem það er ekki falið 
öðrum með sérlögum eða alþjóðasamþykktum. 
Með mengun er átt við þegar örverur, efni og efnasambönd geta valdið óæski- 
legum og skaðlegum áhrifum á heilsufar almennings, röskun lífríkis eða 
óhre:nkun lofts, láðs eða lagar. Mengun tekur einnig til óþæginda vegna ólyktar, 
hvers konar hávaða og titrings, geislunar og varmaflæðis. 

2. gr. 
Til þess að stuðla sem best að framkvæmd laga þessara setur ráðherra heil- 
brigðisreglugerð um atriði, sem sérlög ná ekki yfir, sem gildir fyrir allt landið, 
landhelgi og lofthelgi. 
Í heilbrigðisreglugerð skulu vera almenn ákvæði um: 

Hreinlæti og þrifnað utan húss. 
Neysluvatn, vatnsból, vatnsveitur og baðvatn. 
Salerni og frárennsli. 
Meðferð og eyðingu sorps og annars úrgangs. 
Meindýr og eyðingu þeirra svo og ónytjadýr, vargfugla og aflifun þeirra. 
Íbúðarhúsnæði. 
Gistihús, matsöluhús og aðra veitingastaði. 
Matvæli og aðrar neyslu- og nauðsynjavörur svo og húsakynni, tæki og allt 
er snertir matvælaframleiðslu og matvælaiðnað, þar með talin notkun auka- 
efna í matvæli, matvörugeymslur og matvæladreifing, sbr. og reglug nr. 
250/1976 ásamt síðari breytingum. 

9. Matvælaeftirlit og efna- og gerlafræðilegar rannsóknir vegna þess. 
10. Meðferð og notkun matvæla og annarra neyslu- og nauðsynjavara, sem 

ekki uppfylla settar reglur. 
11. Skóla og aðra keannslustaði. 
12. Rakarastofur, hárgreiðslustofur, nuddstofur og hvers konar aðrar snyrti- 

stofur. 
13. Barnaheimili, upptökuheimili og leikvelli. 

A
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3.1. 

3.2. 

14. 

15. 

21. 
. Undanþágur og heimildir til slíks og hvaða takmörkun slíkt skuli háð, 

Heilbrigðisstofnanir, stofnanir fyrir þroskahefta, drykkjusjúka og tilsvar- 

andi, lækningastofur, dvalarheimili fyrir aldraða skv. lögum þar um o. þ. n. 1. 
Íþróttastöðvar, íþróttahús, sundhallir, sundlaugar, baðhús, gufubaðstofur og 

almenna baðstaði o. þ. u. 1. 
Fangelsi og aðrar vistarverur handtekinna manna. 

.- Samkomuhús, þ. á m. kirkjur. 

Kirkjugarða, líkhús og bálstofur, svo og meðferð líka. 

Báta og skip, vélknúin ökutæki, flugvélar o. þ.u. 1. 
. Gripahús og alifuglabú. 

Hávaða og titring, m.a. frá hvers konar starfsemi og farartækjum. 
. Starfsleyfi fyrir atvinnurekstur, sem ekki fellur að öllu leyti undir mengun- 

arvarnareglugerð skv. 3. gr. 
. Þátttöku heilbrigðisnefnda í sóttvörnum og framkvæmd þeirra. 
Önnur sambærileg atriði. 
Ennfremur skal setja ákvæði um: 

. Valdsvið, skyldur og starfstilhögun heilbrigðisnefnda og heilbrigðisfulltrúa 
og Hollustuverndar ríkisins svo og dagsektir. 

. Viðmiðunarreglur og staðla um efna- og gerlainnihald matvæla og annarra 

neyslu- og nauðsynjavara. 
Reglur um töku sýna og úrvinnslu þeirra. 

jafnframt viðurlög og málsmeðferð. 

3. gr. 
Til þess að stuðla sem best að framkvæmd mengunarvarna setur ráðherra meng- 
unarvarnareglugerð að höfðu samráði við önnur ráðuneyti, sem fara með einstaka 

málaflokka, er snerta umhverfismál. 
Í mengunarvarnareglugerð skulu vera almenn ákvæði um: 

1. 

S
Þ
 

o 

9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

Starfsleyfi fyrir allan atvinnurekstur, sem haft getur í för með sér mengun, 
þar sem m.a. skulu vera ákvæði um staðarval, mengunarvarnir í einstökum 

atvinnugreinum og um rekstur og viðhald mengunarvarnaútbúnaðar. 
Eftirlit, skráningu og tilkynningarskyldu. 
Úttekt á hugsanlegri mengunarhættu. 
Meðferð vatns og sjávar í iðnaði. 
Úrgangsefni, svo sem eyðingu sorps og annars úrgangs. 

Frárennsli og skolp. 
Varnir gegn loftmengun, þar sem fram skulu koma viðmiðunarreglur fyrir 
leyfilega loftmengun. 
Hávaða og titring, þar sem fram koma viðmiðunarreglur fyrir leyfilegan 
hávaða og titring með hliðsjón af umhverfi. 
Geislun, þar sem fram skulu koma viðmiðunarreglur um takmörkun geisl- 

unar. 
Varmamengun, þar sem fram skulu koma reglur um takmörkun slíks. 
Önnur sambærileg atriði. 
Ennfremur skal setja ákvæði um: 

Undanþáguheimildir og hvaða takmörkun slíkt skuli háð, jafnframt viður- 

lög og málsmeðferð. 
Valdsvið, skyldur og starfstilhögun heilbrigðisnefnda, heilbrigðisfulltrúa og 
Hollustuverndar ríkisins svo og dagsektir. 

sr rm
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4.1. 

4.2. 

5.1. 

5.2. 

5.ð. 

54. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 
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Il. KAFLI 

Stjórn og skipan. 

4. gr. 
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti fer með yfirstjórn mála samkvæmt lög- 
um þessum. 
Landlæknir er ráðgjafi ráðherra og ríkisstjórnar um allt er að hollustuháttum 
og heilbrigðiseftirliti lýtur. 

5. gr. 
Sveitarfélög annast og standa undir kostnaði við heilbrigðiseftirlit í héruðum, 
að svo miklu leyti sem ekki gilda hér um sérstök lög. 
Ekkert sveitarfélag skal vera án viðhlítandi heilbrigðiseftirlits og þjónustu 
heilbrigðisfulltrúa. 
Heilbrigðisnefndir skulu fyrir 1. okt. ár hvert gera fjárhagsáætlun og áætlun 
um skiptingu kostnaðar milli sveitarfélaga í umdæminu, sem miðast við íbúa- 
tölu 1. des. árið á undan. Skulu þessar áætlanir lagðar fyrir viðkomandi sveitar- 
stjórnir til endanlegrar ákvörðunar. 
Heilbrigðisnefndir skulu gera fyrir fram áætlanir um allar fjárfrekar fram- 
kvæmdir innan umdæmisins í samræmi við 3. tl. þessarar greinar. 

6. gr. 
Í landinu skulu starfa 47 heilbrigðisnefndir kosnar eftir hverjar sveitarstjórnar- 
kosningar. Um skipan heilbrigðisnefnda og kosningar í þær fer sem hér segir: 

Reykjavíkursvæði. 

Þar starfa 2 nefndir: 
1) Reykjavík, skipuð sjö fulltrúum kosnum af borgarstjórn. 

Starfssvæð:: Reykjavíkurborg. 
2) Seltjarnarnes, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn. 

Starfssvæði: Seltjarnarneskaupstaður. 

Vesturlandssvæði. 

Þar starfa 5 nefndir: 
1) Akranes, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Akraneskaupstaður, Hvalfjarðarstrandarhreppur, Skilmanna- 
hreppur, Innri-Akraneshreppur, Leirár- og Melahreppur. Akraneskaupstaður 
skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu 
komi sér saman um tvo. 

2) Borgarnes, skipuð fimm fulltrúum. 

Siarfssvæði: Borgarneshreppur, Borgarhreppur, Álftaneshreppur, Hraun- 
hreppur, Kolbeinsstaðahreppur, Eyjahreppur, Andakilshreppur, Skorradals- 
hreppur,  Lundareykjadalshreppur, Reykholtsdalshreppur, Hálsahreppur, 
Hvítársíðuhreppur, Þverárhlíðarhreppur, Norðurárdalshreppur og Stafholts- 
tungnahreppur. Borgarneshreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitar- 
stjórn, en hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um 
fjóra. 

3) Ólafsvík, skipuð fimm fulltrúum. 
Starfssvæði: Ólafsvíkurhreppur, Fróðárhreppur, Staðarsveit, Breiðnvíkur- 
hreppur og Neshreppur. Ólafsvíkurhreppur skal eiga tvo fulltrúa og Nes- 
hreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir annarra hreppa á 
starfssvæðinu komi sér saman um tvo.
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6.4. 

6.5. 

4) 

5) 

Stykkishólmur, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Helgafellssveit, Stykkishólmshreppur, Skógarstrandarhreppur, 

Miklaholtshreppur, Eyrarsveit og Flateyjarhreppur. Stykkishólmshreppur skal 

eiga tvo fulltrúa og Eyrarsveit einn kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir 

annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo. 
Búðardalur, skipuð fimm fulltrúum. 
Starfssvæði: Hörðudalshreppur, Miðdalahreppur, Haukadalshreppur, Laxár- 

dalshreppur, Hvammshreppur, #Fellsstrandarhreppur, Klofningshreppur, 

Skarðshreppur og Saurbæjarhreppur. Laxárdalshreppur skal e'ga einn fulltrúa 
kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi 

sér saman um fjóra. 

Vestfjarðasvæði. 

Þar starfa 6 nefndir: 

1 

2) 

3) 

4) 

ð) 

6) 

Austur-Barðastrandarsýsla, skipuð þremur fulltrúum. 
Starfssvæði: Geiradalshreppur, Reykhólahreppur, Gufudalshreppur og Múla- 
hreppur. Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um alla fulltrúana. 

Patreksfjörður, skipuð fimm fulltrúum. 
Starfssvæði: Barðastrandarhreppur, Rauðasandshreppur, Patrekshreppur, 
Tálknafjarðarhreppur, Ketildalahreppur og Suðurfjarðahreppur. Patrekshrepp- 
ur skal eiga tvo fulltrúa, Tálknafjarðarhreppur einn og Suðurfjarðahreppur 
einn kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu 
komi sér saman um einn. 
Vestur-Ísafjarðarsýsla, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Þingeyrarhreppur, Mýrahreppur, Auðkúluhreppur, Mosvalla- 
hreppur, Flateyrarhreppur og Suðureyrarhreppur. Þingeyrarhreppur á einn 
fulltrúa, Flateyrarhreppur einn og Suðureyrarhreppur einn kosna af sveitar- 
stjórnum. Hreppsnefndir hinna hreppanna á starfssvæðinu komi sér saman 

um tvo. 
Bolungarvík, skipuð þrem fulltrúum kosnum af bæjarstjórn. 
Starfssvæði: Bolungarvíkurkaupstaður. 
Ísafjörður, skipuð fimm fulltrúum. 
Starfssvæði: Ísafjarðarkaupstaður, Súðavíkurhreppur, Ögurhreppur, Reykjar- 
fjarðarhreppur, Nauteyrarhreppur og Snæfjallahreppur. Ísafjarðarkaupstaður 
skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu 
komi sér saman um tvo. 
Hólmavík, skipuð þrem fulltrúum. 
Starfssvæði: Árneshreppur, Kaldrananeshreppur, Hrófbergshreppur, Hólma- 
víkurhreppur, Kirkjubólshreppur, Fellshreppur og Óspakseyrarhreppur. 
Hólmavíkurhreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn. Hrepps- 
nefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo. 

Norðurlandssvæði vestra. 

Þar starfa 4 nefndir: 

1) Hvammstangi, skipuð fimm fulltrúum. 
Starfssvæði: Staðarhreppur, Fremri-Torfustaðahreppur,  Ytri-Torfustaða- 
hreppur, Hvammstangahreppur,  Kirkjuhvammshreppur,  Þverárhreppur, 
Þorkelshólshreppur og Bæjarhreppur. Hvammstangahreppur skal eiga tvo 
fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa komi sér saman 
um þrjá.
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Blönduós, skipuð fimm fulltrúum. 
Starfssvæði: Áshreppur, Sveinsstaðahreppur, Torfalækjarhreppur, Blönduós- 
hreppur, Svínavatnshreppur,  Bólstaðarhlíðarhreppur, Engihlíðarhreppur, 
Vindhælishreppur, Höfðahreppur og Skagahreppur. Blönduóshreppur skal 
eiga tvo fulltrúa og Höfðahreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Hrepps- 
nefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo. 
Sauðárkrókur, skipuð fimm fulltrúum. 
Starfssvæði: Skefilsstaðahreppur, Skarðshreppur, Sauðárkrókskaupstaður, 
Staðarhreppur, Seyluhreppur, Lýtingsstaðahreppur, Akrahreppur, Rípur- 
hreppur, Viðvíkurhreppur, Hólahreppur, Hofshreppur, Hofsóshreppur og 
Fellshreppur. Sauðárkrókskaupstaður skal eiga tvo fulltrúa kosna af bæjar- 
stjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um 
þrjá. 

Siglufjörður, skipuð fimm fulltrúum. 
Starfssvæði: Siglufjarðarkaupstaður, Haganeshreppur og Holtshreppur. Siglu- 
fjarðarkaupstaður skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjarstjórn, Haganes- 
hreppur einn og Holtshreppur einn kosna af sveitarstjórnum. 

Eyjafjarðarsvæði. 

Þar starfa 3 nefndir: 

1 

2) 

3) 

Ólafsfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn. 
Starfssvæði: Ólafsfjarðarkaupstaður. 
Dalvík, skipuð þremur fulltrúum. 
Starfssvæði: Dalvíkurkaupstaður, Svarfaðardalshreppur, Árskógshreppur og 
Hríseyjarhreppur. Dalvíkurkaupstaður skal eiga tvo fulltrúa kosna af bæjar- 
stjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um einn. 
Akureyri, skipuð sjö fulltrúum. 
Starfssvæði: Akureyrarkaupstaður, Grímseyjarhreppur, Arnarneshreppur, 
Skriðuhreppur, Öxnadalshreppur, Glæsibæjarhreppur, Hrafnagilshreppur, 
Saurbæjarhreppur, Öngulsstaðahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur, Grýtu- 
bakkahreppur og Hálshreppur. Akureyri skal eiga fimm fulltrúa kosna af 
bæjarstjórn. Hreppsnefndir á starfssvæð!nu komi sér saman um tvo. 

Norðurlandssvæði eystra. 

Þar starfa 4 nefndir: 

1) 

2) 

3) 

4) 

Húsavík, skipuð fimm fulltrúum. 
Starfssvæði: Aðaldælahreppur, Húsavíkurkaupstaður, Tjörneshreppur, Ljósa- 
vatnshreppur, Bárðdælahreppur, Reykjahreppur, Reykdælahreppur og Skútu- 
staðahreppur. Húsavíkurkaupstaður skal eiga þrjá fulltrúa kosna af bæjar- 
stjórn. Hreppsnefndir á starfssvæðinu komi sér saman um tvo. 
Kópasker, skipuð þremur fulltrúum. 
Starfssvæði: Kelduneshreppur, Öxarfjarðarhreppur, Fjallahreppur og Prest- 
hólahreppur. Presthólahreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af sveitar- 
stjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um tvo. 
Þórshöfn, skipuð þremur fulltrúum. 
Starfssvæði: Svalbarðshreppur, Þórshafnarhreppnr og Sauðaneshreppur. Þórs- 
hafnarhreppur skal eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir 
annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um einn. 
Raufarhöfn, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sveitarstjórn. 
Starfssvæði: Raufarhafnarhreppur.
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6.8. Austurlandssvæði. 

Þar starfa 9 nefndir: 

6.9. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Vopnafjörður, skipuð bremur fulltrúum. 

Starfssvæði: Vopnafjarðarhreppur og Skeggjastaðahreppur. Vopnafjarðar- 
hreppur skal eiga tvo fulltrúa og Skegsgjastaðahreppur einn kosna af sveitar- 
stjórnum. 
Seyðisfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn Seyðisfjarðar. 

Starfssvæði: Seyðisfjarðarkaupstaður og Seyðisfjarðarhreppur. 
Egilsstaðir, skipuð fimm fulltrúum. 
Starfssvæði: Hlíðarhreppur, Jökuldalshreppur, Tunguhreppur, Fellahreppur, 
Fljótsdalshreppur, Fiðahreppur, Vallahreppur, Egilsstaðahreppur, Skriðdals- 
hreppur, Hjaltastaðahreppur og Borgarfjarðarhreppur. Egilsstaðahreppur skal 
eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfs- 
svæðinu komi sér saman um þrjá. 
Neskaupstaður, skipuð fimm fulltrúum. 
Siarfssvæði: Neskaupstaður, Mjóafjarðarhreppur, Norðfjarðarhreppur. Nes- 
kaupstaður skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn. Hreppsnefndir á 
starfssvæðinu komi sér saman um einn. 
Eskifjörður, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Eskifjarðarkaupstaður og Helgustaðahreppur. Eskifjarðarkaup- 
staður skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn og Helgustaðahreppur 
einn kosinn af sveitarstjórn. 

Reyðarfjörður, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sveitarstjórn. 

Starfssvæði: Reyðarfjarðarhreppur. 

Fáskrúðsfjörður, skipuð þremur fulltrúum. 
Starfssvæði: Fáskrúðsfjarðarhreppur, Búðahreppur og Stöðvarhreppur. Búða- 
hreppur skal eiga tvo fulltrúa kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir hinna 
hreppanna á starfssvæðinu komi sér saman um einn. 
Djúpivogur, skipuð þremur fulltrúum. 
Starfssvæði: Beruneshreppur, Búlandshreppur, Geithellnahreppur og Breið- 
dalshreppur. Búlandshreppur skal eiga einn fulltrúa og Breiðdalshreppur einn 
kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir hinna hreppanna á starfssvæðinu 
komi sér saman um einn. 
Höfn Hornafirði, skipuð fimm fulltrúum. 
Starfssvæði: Bæjarhreppur, Nesjahreppur, Mýrahreppur, Hafnarhreppur, 
Borgarhafnarhreppur og Hofshreppur. Hafnarhreppur skal eiga þrjá fulltrúa 
kosna af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi 

sér saman um tvo. 

Suðurlandssvæði. 

Þar starfa 9 nefndir: 

1) 

3) 

Kirkjubæjarklaustur, skipuð þremur fulltrúum. 
Starfssvæði: Hörgslandshreppur, Kirkjubæjarhreppur, Skaftártunguhreppur, 

Leiðvallarhreppur og Álftavershreppur. Kirkjubæjarhreppur skal eiga einn 

fulltrúa kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu 

komi sér saman um tvo. 
Vík í Mýrdal, skipuð þremur fulltrúum. 
Starfssvæði: Hvammshreppur, Dyrhólahreppur og Austur-Eyjafjallahreppur. 
Hver hreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn af hreppsnefnd. 
Hvolsvöllur, skipuð þremur fulltrúum. 
Starfssvæði: Vestur-Eyjafjallahreppur, Austur-Eyjafjallahreppur, Vestur-
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Landeyjahreppur, Fljótshlíðarhreppur og Hvolhreppur. Hvolhreppur skal 
eiga einn fulltrúa kosinn af sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á 
starfssvæðinu komi sér saman um tvo. 

4) Hella, skipuð þremur fulltrúum. 

Starfssvæði: Rangárvallahreppur, Landmannahreppur, Holtahreppur, Ása- 
hreppur og Djúpárhreppur. Rangárvallahreppur skal eiga einn fulltrúa kosinn 
að sveitarstjórn. Hreppsnefndir annarra hreppa á starfssvæðinu komi sér 
saman um tvo. 

5) Laugarás, skipuð þremur fulltrúum. 
Starfssvæði: Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Skeiðahreppur, Bisk- 
upstungnahreppur, Grímsneshreppur og Laugardalshreppur. Hreppsnefndir 
á starfssvæðinu komi sér saman um alla fulltrúana. 

6) Selfoss, skipuð sjö fulltrúum. 
Starfssvæði:  Villingaholtshreppur, Hraungerðishreppur, Gaulverjabæjar- 

hreppur, Sandvíkurhreppur, Selfosskaupstaður, Grafningshreppur, Eyrar- 
bakkahrepnur, Stokkseyrarhreppur og Þingvallahreppur. Selfosskaupstaður 
skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn, Eyrarbakkahreppur einn og 
Stokkseyrarhreppur einn kosna af sveitarstjórnum. Hreppsnefndir annarra 
hreppa á starfssvæðinu komi sér saman um einn. 

7) Hveragerði, skipuð þremur fulltrúum kosnum af sveitarstjórn. 
Starfssvæði: Hveragerðishreppur. 

8) Þorlákshöfn, skipuð þremur fulltrúum kosnum af Ölfushreppi. 
Starfssvæð!: Ölfushreppur og Selvogshreppur. 

9) Vestmannaeyjar, skipuð þremur fulltrúum kosnum af bæjarstjórn. 
Starfssvæði: Vestmannaeyjar. 

Suðurnesjasvæði. 

Þar starfar ein nefnd skipuð sjö fulltrúum. 
Starfssvæði: Keflavíkurkaupstaður, Miðneshreppur, Gerðahreppur, Njarðvíkur- 
kaupstaður, Hafnahreppur, Vatnsleysustrandarhreppur og Grindavíkurkaup- 
staður. Hvert sveitarfélag kýs einn fulltrúa. 

Hafnarfjarðarsvæði. 

Þar starfa 2 nefndir: 
1) Hafnarfjörður, skipuð fimm fulltrúum kosnum af bæjarstjórn. 

Starfssvæði: Hafnarfjarðarkaupstaður. 
2) Garðabær, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Garðakaupstaður og Bessastaðahreppur. 
Garðakaupstaður skal eiga fjóra fulltrúa kosna af bæjarstjórn og Bessa- 
staðahreppur einn kosinn af hreppsnefnd. 

. Kópavogssvæði. 

Þar starfa 2 nefndir: 
1) Kópavogur, skipuð fimm fulltrúum kosnum af bæjarstjórn. 

Starfssvæði: Kópavogskaupstaður. 
2) Mosfellssveit, skipuð fimm fulltrúum. 

Starfssvæði: Mosfellshreppur, Kjalarneshreppur og Kjósarhreppur. Mosfells- 
hreppur skal eiga þrjá fulltrúa, Kjalarneshreppur einn og Kjósarhreppur 
einn kosna af sveitarstjórnum.
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6.13. 

6.14. 

6.15. 

6.16. 
6.17. 

71. 

8.1. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

94. 

95. 

9.6. 

9.7. 

Ráðherra getur í samráði við hlutaðeigandi sveitarstjórnir og að fengnu áliti 

Hollustuverndar ríkisins ákveðið með reglugerð breytingar á skipan sveitar- 

félaga í heilbrigðisnefndir og um kosningar fulltrúa í þær. 
Þau sveitarfélög, sem eiga ekki fulltrúa í heilbrigðisnefnd, skulu eiga rétt 

til að sitja fundi og koma á framfæri sjónarmiðum sínum í nefndum sé fjallað 

um málefni er snerta þau. 
Heimilt er að sameina umdæmi heilbrigðisnefnda innan hvers svæðis. Í slíkum 

tilvikum skulu viðkomandi sveitarfélög sera með sér samning um stofnun einnar 

nefndar. Skal þar m. a. kveða á um tölu nefndarmanna, sem aldrei mega þó 

vera fleiri en níu, um kosningu þeirra svo og skiptingu kostnaðar af störfum 

nefndarinnar, sbr. 5. gr. 

Heilbrigðisnefnd skiptir með sér störfum. 
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið sér um að kosningar í heilbrigðis- 

nefndir fari fram. 

7. gr. 

Heilbrigðisnefnd ber að sjá um að framfylgt sé ákvæðum þessara laga, heilbrigð- 

isreglugerðar, mengunarreglugerðar, heilbrigðissamþykkta sveitarfélaga, sömu- 
leiðis ákvæðum í sérstökum lögum eða reglum, sem heilbrigðisnefndum er eða 

kann að vera falið að annast um framkvæmd á. 
Heilbrigðisnefndir skulu sérstaklega vinna að: 

Bættri heilbrigðisvernd í héraðinu. 
Bættum mengunarvörnum í héraðinu. 
Fræðslu um hollustuháttamál. 
Samvinnu við önnur yfirvöld og aðila er vinna að þessum málum beint eða 

óbeint. 

sm
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8. gr. 

Sveitarstjórnir, bygginganefndir og önnur yfirvöld héraðanna skulu leita álits 

heilbrigðisnefndar um hvers konar ráðstafanir og framkvæmdir, sem lög þessi, 

heilbrigðisreglugerð, mengunarvarnareglugerð og samþykktir sveitarfélaga sam- 

kvæmt lögum þessum taka til. 

9. gr. 

Heilsugæslulæknar (yfirlæknar) skulu vera faglegir ráðunautar heilbrigðis- 

nefnda með málfrelsi og tillögurétti. Þeir geta krafist þess, að fundir verði haldnir, 

Þegar þeim þykir þörf, og að þar verði tekin fyrir tiltekin mál. 

Héraðslæknar, hver í sínu læknishéraði, segja fyrir um og skipuleggja þjónustu 

heilsngæslulækna við heilbrigði snefndir. 

Heilbrigðisnefndum og svæðisnefndum ber að senda viðkomandi sveitarstjórn- 

um og héraðslæknum afrit fundargerða þegar að loknum fundum. 

Heilbrigðisfulltrúar (framkvæmdastjórar) skulu sitja fundi heilbrigðisnefnda 

og svæðisnefnda með málfrelsi og tillögurétti. Þeir geta krafist þess, að fundir 

verði haldnir og tekin verði þar fyrir tiltekin mál. 

Héraðsdýralæknum er heimilt að sitja fundi heilbrigðisnefnda með málfrelsi og 

tillögurétti. Þeir geta krafist þess, að fundir verði haldnir og að tiltekin mál verði 

tekin fyrir. 

Heilbrigðisnefnd getur leitað þeirrar sérfræðiaðstoðar og kvatt á sinn fund þá 

aðila, sem hún telur þörf á. 

Formaður heilbrigðisnefndar skal sjá um að nefndarmenn og aðrir, sem sækja 

eiga fundi nefndarinnar, séu boðaðir. 

A 13
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10.1. 
10.2. 

10.3. 
10.4. 

11.1. 

11.2. 
11.3. 

12.1. 

13.1. 
13.2. 

13.3. 

13.4. 

13.5. 

13.6. 

13.7. 

13.8. 

10. gr. 
Heilbrigðisnefndir skulu halda fundi eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. 
Afgreiðsla í heilbrigðisnefnd telst fullnægjandi sé helmingur nefndarmanna við- 
staddur. 
Einfaldur meirihluti atkvæða ræður afgreiðslu máls. 
Um vanhæfni heilbrigðisnefndarmanna til afgreiðslu mála gilda ákvæði sveitar- 
stjórnarlaga. 

11. gr. 
Á hverju heilbrigðiseftirlitssvæði, sbr. 23. gr., skal starfa svæðisnefnd skipuð 
formönnum heilbrigðisnefnda á svæðinu auk héraðslæknis (borgarlæknis í 
Reykjavík), sem er formaður. Á Reykjavíkursvæði tilnefnir heilbrigðisráð 3 
fulltrúa og heilbrigð'snefnd Seltjarnarneskaupstaðar 1 fulltrúa. Á Suðurnesja- 
svæði fer heilbrigðisnefnd með störf svæðisnefndar auk héraðslæknis, sem er 
formaður. 
Svæðisnefndir koma saman eigi sjaldnar en einu sinni á ári. 

Verkefni svæðisnefnda er að skipuleggja og samræma heilbrigðiseftirlit á svæð- 
inu í samræmi við 24. og 26. gr. laga þessara og ákvæði reglugerða sem settar 
verða. 

12. gr. 
Svæðisnefndir skulu fyrir 1. júní ár hvert senda Hollustuvernd ríkisins skýrslu 
varðandi starfsemi nefndarinnar næsta almanaksár á undan og um áformaða 
starfsemi. Skýrslur þessar skulu gerðar á þar til gerð eyðublöð, sem Hollustu- 
vernd ríkisins lætur útbúa. 

ITI. KAFLI 

Hollustuvernd ríkisins. 

13. gr. 
Ríkið starfrækir stofnun, sem nefnist Hollustuvernd ríkisins. 
Stofnunin hefur yfirumsjón með almennu heilbrigðiseftirliti, matvælaeftirliti, 
mengunarvörnum og rannsóknum þessu tengdu og sér um framkvæmd þess í 
samræmi við lög þessi, heilbrigðisreglugerð, mengunarvarnareglugerð og ákvæði 
annarra laga og reglna, er þessi mál snerta og heilbrigðisyfirvöldum er falið 
að sjá um framkvæmd á. 
Stofnunin skal vinna að samræmingu alls heilbrigðiseftirlits í landinu, m. a. á 
þann hátt að koma á samvinnu allra þeirra stofnana, er að málum þessum starfa. 
Skal stofnunin sérstaklega gæta hagkvæmni í öllu eftirliti á sviði hollustuhátta- 
mála, m. a. með því að fyrirbyggja tvíverknað og skörun eftir því sem frekast 
er unnt. 

Stofnunin fer því aðeins með beint heilbrigðiseftirlit að um sérhæfð verkefni sé 
að ræða og lög mæli svo fyrir eða ráðherra ákveði það, og að höfðu samráði 
við hlutaðeigandi heilbrigðisnefndir. 
Stofnunin er til ráðuneytis yfirstjórn heilbrigðismála, heilbrigðisnefndum og 
öðrum, sem með opinbert heilbrigðiseftirlit fara. 
Stofnunin skal sjá um að haldið sé uppi skipulegri fræðslu fyrir almenning um 
mál, er varða hollustuhætti. 

Stofnunin skal, svo sem þurfa þykir, beita sér fyrir námskeiðum til að fræða 
þá aðila, er að þessum málum starfa í landinu. 
Stofnunin skal sjá um að menntun og fræðslu fyrir heilbrigðisfulltrúa verði 
komið á og hefur um það samráð við þær deildir Háskóla Íslands, sem annast 
kennslu, er því tengist, og aðra sérfróða aðila.
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13.9. Stofnunin skal hafa sem nánasta samvinnu við heilbrigðisnefndir og heilbrigðis- 
fulltrúa sveitarfélaganna og veita þeim alla þá þjónustu um hollustuháttamál, 
sem hún getur og aðstæður gera nauðsynlegar. 

13.10. Stofnunin gefur árlega út skýrslu um starfsemi sína á liðnu ári ásamt upplýs- 
ingum um ástand hollustuháttamála í landinu. 

13.11. Stofnunin annast upplýsingar og tilkynningar til fjölmiðla. Skulu þær vera 

14.1. 

14.2. 

15.1. 

15.2. 

17.8. 

174. 

efnislega rökstuddar og þess gætt að einstakar atvinnugreinar, stofnanir eða 
fyrirtæki líði ekki tjón og álitshnekki að óþörfu. 

14. gr. 
Stofnuninni skal skipuð sérstök stjórn sem í eiga sæti sjö menn. Sameinað 
Alþingi kýs tvo, landlæknir tilnefnir einn, Samband íslenskra sveitarfélaga 
einn, Heilbrigðisfulltrúafélag Íslands einn og Samtök heilbrigðisstétta einn. 
Ráðherra skipar einn án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður. 
Varamenn skulu skipaðir með sama hætti. Skipunartími stjórnar er fjögur ár. 
Stjórn stofnunarinnar hefur undir yfirstjórn ráðherra æðsta vald í málefnum 
stofnunarinnar. 

15. gr. 
Ráðherra skipar forstjóra stofnunarinnar að fengnum tillögum stjórnar. Ein- 
ungis má skipa mann sem hefur menntun og/eða reynslu á sviði hollustu- 
háttamála og í stjórnun. 
Forstjóri annast daglega stjórnun stofnunarinnar. Hann situr fundi stjórnar 
með málfrelsi og tillögurétti. Hann undirbýr fundi stjórnar og sér um fram- 
kvæmd ákvarðana hennar. 

16. gr. 

. Í tengslum við almenna skrifstofu skal unnið að áætlanagerð, útgáfu upplýs- 
inga og fræðslnefnis í samráði við deildir stofnunarinnar. 

. Þar skal vera bókasafn stofnunarinnar með sem fullkomnustum bókakosti. 

17. gr. 
- Stofnuninni skal skipt í þrjár deildir, heilbrigðiseftirlit, rannsóknastofu og 
mengunarvarnir og skal starfa forstöðumaður yfir hverri. 

. Heilbrigðiseftirlit hefur yfirumsjón með því að framfylgt sé ákvæðum heilbrigð- 
isreglugerðar, sbr. 2. gr. 2. tl., að svo miklu leyti sem slíkt er ekki falið öðrum 
deildum stofnunarinnar, sbr. 17. gr. 3. og 4. tl. 
He!lbrigðiseftirlit annast ennfremur framkvæmd laga nr. 27/1977 um aðgerð- 

ir til þess að draga úr tóbaksreykingum. 
Rannsóknastofa annast þær efna- og gerlafræðilegar rannsóknir, sem lög þessi 
gera ráð fyrir á sviði matvæla-, neyslu- og nauðsynjavara og mengunar. Enn- 
fremur annast rannsóknastofa sérstök rannsóknaverkefni, eftir því sem stjórn 
stofnunarinnar ákveður hverju sinni. 

Mengunarvarnir hafa yfirumsjón með því að framfylgt sé ákvæðum í mengunar- 

reglugerð, sbr. 3. gr. 2. tl. 
Mengunarvarnir annast ennfremur: 

1. Tillögur að starfsleyfum og úrvinnslu gagna hvað snertir mengunarvarnir. 

2. Starfsemi geislavarna skv. reglug. nr. 5/1968, sbr. lög nr. 95/1962. 

3. Skipulagningu og umsjón með framkvæmd mengunarrannsókna í samræmi 

við lög þessi svo og annarra mengunarrannsókna, eftir nánari ákvörðun 

stjórnar stofnunarinnar.
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18.1. 

19.1. 

22.1. 

22.2. 

22.3. 

224. 

22.5. 

18. gr. 
Ráðherra setur stofnuninni starfsreglur að fengnum tillögum stjórnar hennar. 

19. gr. 
Við stofnunina starfa þrír forstöðumenn. 
1. Forstöðumaður heilbrigðiseftirlits skal hafa háskólamenntun og viðhlítandi 

sérþekkingu í heilbrigðisvernd og hafa reynslu á því sviði. 
2. Forstöðumaður rannsóknastofu skal hafa háskólamenntun á sviði gerla- 

eða efnafræði og sérþekkingu og starfsreynslu á því sviði. 
3. Forstöðumaður mengunarvarna skal hafa háskólamenntun á sviði verk- eða 

efnafræði og sérþekkingu og reynslu á sviði mengunarvarna. 
Ráðherra skipar forstöðumenn að fengnum tillögum stjórnar stofnunarinnar. 
Forstöðumenn skulu sitja stjórnarfundi og hafa þar málfrelsi og tillögurétt. 

20. gr. 
Forstjóri ræður starfsfólk á skrifstofu. 

. Stjórnin ræður menn með sérþekkingu að deildum stofnunarinnar að fengn- 
um tillögum viðkomandi forstöðumanna. 
Forstöðumenn ráða annað starfsfólk hinna einstöku deilda. 

21. gr. 
. Eiturefnanefnd, skv. lögum nr. 85/1968, Áfengisvarnaráði, skv. lögum nr. 
82/1969, og Manneldisráði, skv. lögum nr. 45/1978, skal sköpuð aðstaða innan 
stofnunarinnar og vinna í nánu samstarfi við hana, en halda fullu sjálfstæði 
skv. fyrrgreindum lögum. 

. Stofnunin skal, eftir því sem við á, hafa samvinnu við Náttúruverndarráð, 

Vinnueftirlit og Siglingamálastofnun um öll mál, er varða mengunarvarnir við 
atvinnurekstur, skipulag mengunarvarna og skyld málefni. 

IV. KAFLI 

Samþykktir sveitarfélaga. 

22. gr. 
Sveitarfélög geta sett sér eigin heilbrigðissamþykktir um þætti, sem ekki er 
fjallað um í heilbrigðisreglugerð, sbr. 2. gr., eða til þess að gera um einstök 
atriði ítarlegri kröfur en þar er gert. 
Heimilt er auk annars að setja í slíkar samþykktir ákvæði um: 
1. Bann eða takmörkun hundahalds. 
2. Meðferð og eyðingu sorps og skolps. 

3. Gjaldtöku vegna leyfa, leigu eða veittrar þjónustu. 
4. Sérstakar ábyrgðartryggingar. 

Upphæð gjalda samkv. þessum kafla skal ákveðin í sérstakri gjaldskrá, sem 
ráðherra staðfestir. Skulu slík gjöld tryggð með lögveðsrétti í viðkomandi fast- 
eign í tvö ár eftir gjalddaga, sé leyfi, leiga eða þjónusta tengd notkun fast- 
eignar. 
Hlutaðeigandi heilbrigðisnefnd semur drög að slíkum samþykktum og breyting- 
um þar á og leggur fyrir viðkomandi sveitarstjórn, sem afgreiðir þau til ráðherra 
í formi samþykktar. Synji ráðherra staðfestingar endursendir hann samþykkt- 
ina til sveitarstjórnar með leiðbeiningum um, hvað þurfi til að til staðfestingar 
komi. 

Samþykktir og gjaldskrár samkvæmt þessum kafla skulu birtar í B-deild 
Stjórnartíðinda.
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23.1. 

24.1. 

24.2. 

24.3. 

24 Á. 

24.5. 

25.1. 

26.1. 

26.2. 

20.3. 

26.4. 

26.5. 

20.6. 

211. 

V. KAFLF 

Heilbrigðiseftirlitssvæði og heilbrigðisfulltrúar. 

23. gr. 
Landið skiptist í heilbrigðiseftirlitssvæði í samræmi við svæðisskiptingu 6. 

gr. 212. tl. 

24. gr. 
Svæðisnefnd viðkomandi svæðis, sbr. 11. gr., ákveður aðsetur heilbrigðisfulltrúa 
innan svæðisins. 
Sé aðsetur heilbrigðisfulltrúa ákveðið þar sem heilsugæslustöð er skal heil- 
brigðiseftirlit starfrækt frá stöðinni. 
Um skiptingu kostnaðar milli viðkomandi sveitarfélaga á eftirlitssvæði fer 

samkvæmt íbúafjölda. 
Starf heilbrigðisfulltrúa telst fullt starf. Að jafnaði skulu ekki koma fleiri 

en 10 000 íbúar á einn og sama fulltrúa. 
Einn heilbrigðisfulltrúi hvers svæðis skal vera framkvæmdastjóri eftirlils- 
ins á svæðinu. 

25. gr 
Ráðherra getur í reglugerð, að fengnum tillögum Hollustuverndar ríkisins og 

að ósk viðkomandi sveitarfélaga, kveðið á um aðra skiptingu heilbrigðiseftirliis- 
svæða en gert er í 23. gr. Skal þá tekið tillit til þess að ekki komi að jafnaði 
fleiri en 10 000 íbúar á einn og sama heilbrigðisfulltrúa. Ennfremur skal taka 
tillit til umfangs og nauðsynjar á heilbrigðiseftirliti, stærð svæða og samgangna. 

26. gr. 
Svæðisnefndir hinna einstöku eftirlitssvæða skipuleggja heilbrigðiseftirlit innan 
svæðisins í samvinnu við hlutaðeigandi heilbrigðisnefndir og sveitarstjórnir, að 
höfðu samráði við Hollustuvernd ríkisins. 
Svæðisnefndir viðkomandi eftirlitssvæða ráða heilbrigðisfulltrúa að fengnum 
tillögum heilbrigðisnefnda svæðisins. Skal áður leita umsagnar Hollustuverndar 
ríkisins um hæfni þeirra. 
Svæðisnefndir setja heilbrigðisfulltrúum erindisbréf að höfðu samráði við hlut- 
aðeigandi heilbrigðisnefndir og Hollustuvernd ríkisins. 
Eingöngu má ráða sem heilbrigðisfulltrúa menn með sérmenntun á sviði 
heilbrigðiseftirlits. 
Ef ekki er völ á sérmenntuðum manni, getur Hollustuvernd ríkisins heimilað 

að ráðinn sé annar maður til bráðabirgða, en hafa skal hann reynslu á þessu 
sviði. 
Ráðherra setur að fengnum tillögum Hollustuverndar ríkisins, reglugerð um 
sérmenntun, réttindi og skyldur heilbrigðisfulltrúa. 

VI. KAFLI 

Valdsvið og þvingunarúrræði. 

21. gr. 

A. HEILBRIGÐISNEFNDIR. 

Til þess að knýja á um framkvæmd ráðstöfunar skv. lögum þessum, heilbrigðis- 
reglugerð, mengunarvarnareglugerð, heilbrigðissamþykktum sveitarfélaga eða 
eigin fyrirmælum skv. þessum ákvæðum, getur heilbrigðisnefnd beitt eftir- 
farandi aðgerðum: 

1. Veitt áminningu.
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27.2. 

27.3. 

27 Á. 

21.5. 

27.6. 
27.1. 

27.8. 

21.9. 

2. Veitt áminningu og tilhlýðilegan frest til úrbóta. 
3. Stöðvað viðkomandi starfsemi eða notkun að öllu leyti eða að hluta til, 

með aðstoð lögreglu ef með þarf. 
Stöðvun skal því aðeins beitt að um alvarlegri tilvik eða ítrekuð sé að ræða, 
eða ef aðilar sinna ekki úrbótum innan tiltekins frests. Sé um slíkt brot að 
ræða, getur heilbrigðisnefnd afturkallað starfsleyfi viðkomandi rekstrar teljist 
rík ástæða til. 
Þar sem innsiglun er beitt við stöðvun skulu heilbrigðisnefndir nota sérstök 
innsigli, er auðkenni þær. 
Ef aðili sinnir ekki innan tiltekins frests fyrirmælum heilbrigðisnefndar, getur 

hún ákveðið honum dagsektir þar til úr er bætt. Dagsektir renna í sveitarsjóð. 
Hámark dagsekta skal ákveðið í heilbrigðisreglugerð og mengunarvarnareglu- 
gerð. 
Ef aðili vanrækir að vinna verk, sem heilbrigðisnefnd hefur fyrirskipað í sam- 
ræmi við þessi lög og reglur, er nefndinni heimilt að láta vinna verkið á 
kostnað hins vinnuskylda. Kostnaður skal til bráðabirgða greiddur úr sveitar- 

sjóði en innhe'mtast síðar hjá hlutaðeigandi. 
Kostnað og dagsektir skv. 27. gr. 4. og 5. tl. má innheimta með lögtaki. 
Sé vinna sú, sem heilbrigðisnefnd lætur framkvæma skv. 27. gr. 5. tl., til komin 
vegna vanhirðu, óþrifa eða heilsuspillandi aðstæðna í húsi, á lóð eða í farar- 

tæki, er kostnaður tryggður með lögveðsrétti í viðkomandi húsi, lóð eða 
farartæki tvö ár eftir að greiðslu er krafist. 
Heilbrigðisnefndum skal heimill aðgangur til skoðunar og eftirlits, þ. á m. 
sýna- og myndatöku, að öllum þeim stöðum, sem lög þessi, heilbrigðisreglugerð, 
mengunarvarnareglugerð og heilbrigðissamþykktir ná yfir, og geta leitað að- 
stoðar lögreglu ef með þarf. 
Heilbrigðisnefndum er heimilt að gefa fyrirmæli um meðferð og notkun matvæla 
og annarra vara þar sem settum reglum hefur ekki verið fylgt. Nefndirnar 
geta lagt hald á slíkar vörur og fyrirskipað förgun þeirra teljist slíkt nauð- 
synlegt. 

27.10. Eftirlitsskyldum aðilum er skylt að veita heilbrigðisnefndum allar nauðsyn- 
legar upplýsingar, sem krafist er vegna heilbrigðiseftirlitsins. 

27.11. Eftirlitsskyldum aðilum er skylt að afhenda heilbrigðisnefndum nauðsynleg 

28.1. 

28.2. 

29.1. 

sýni vegna heilbrigðiseftirlitsins endurgjaldslaust. 

28. gr. 

B. HEILBRIGÐISFULLTRÚAR. 

Heilbrigðisfulltrúar hafa sama rétt til skoðunar og eftirlits innan síns eftirlits- 
svæðis og viðkomandi heilbrigðisnefndir, sbr. 27. gr. 8. tl— 11. tl. 
Heilbrigð sfulltrúi getur beitt sömu aðgerðum til þess að knýja fram úrbætur og 
greinir frá í 27. gr. 1. tl. Meii hann ástandið svo alvarlegt að beita verði stöðvun, 
sbr. 27. gr. 1. tl.3., skal hann tilkynna það viðkomandi heilbrigðisnefnd og leita 
staðfestingar hennar eins fljótt og við verður komið. 

29. gr. 

C. HOLLUSTUVERND RÍKISINS. 

Telji stjórn stofnunarinnar nauðsyn ráðstöfunar skv. lögum þessum, sem varðar 
almenningsheill og viðkomandi heilbrigðisnefnd lætur ekki málið til sín taka 
eða gengur ekki nægilega ríkt eftir framkvæmdum, þrátt fyrir ábendingar 
stofnunarinnar, skal hún gera tillögur til ráðherra um framkvæmd ráðstöfunar- 
innar.
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29.2. 

30.1. 

30.2. 

30.3. 
30.4. 
30.5. 

31.1. 

Telji stofnunin svo alvarlega hættu stafa af tiltekinni starfrækslu eða notkun 
að aðgerð þoli enga bið er henni heimilt til bráðabirgða að stöðva starfsemi 
eða notkunina þegar í stað, með aðstoð lögreglu ef þurfa þykir, en tilkynna 
skal hún það tafarlaust hlutaðeigandi heilbrigðisnefnd. Fallist heilbrigðisnefnd 
ekki á ráðstöfunina skal stofnunin að fenginni greinargerð heilbrigðisnefndar, 
sem skal vera skrifleg, skjóta málinu til úrskurðar ráðherra. Málskotsfrestur 
stofnunarinnar er tvær vikur eftir að greinargerð heilbrigðisnefndar berst og 
frestur heilbrigðisnefndar til þess að tilkynna um ágreining er tvær vikur. 

. Ráðherra getur heimilað rýmri frest til málskots en kveðið er á um í 29. gr. 
2. tl. sé sótt um slíkt og mæli ríkar ástæður með. 
Málskot frestar ekki upphaflegri ákvörðun stofnunarinnar. 
Fulltrúar stofnunarinnar eiga rétt til setu á fundum heilbrigðisnefnda og ann- 
arra opinberra nefnda, sem um má! skv. lögum þessum fara, með tillögurétti 
og málfrelsi. 

. Fulltrúum stofnunarinnar er heimilt, sbr. 13. gr. 4. tl., í samráði við heilbrigðis- 
nefndir að taka sýni þar sem starfræksla og notkun fer fram og lög þessi, 
heilbrigð'sreglugerð, mengunarvarnareglugerð og heilbrigðissamþykktir sveit- 
arfélaga ná !il, sbr. 27. gr. 8., 10. og 11. tl. 

VII. KAFLI 

Málsmeðferð, úrskurðir og viðurlög. 

30. gr. 
Rísi upp ágreiningur um framkvæmd laga þessara, heilbrigðisreglugerðar, 
mengunarvarnareglugerðar, heilbrigðissamþykkta sveitarfélaga og ákvarðana 
heilbrigð:syfirvalda, annar en skv. 29. gr. 12. tl. og 31. gr., er heimilt að vísa 
málinu til stjórnar Hollustuverndar ríkisins til úrskurðar. Séu aðilar ekki sáttir 
við úrskurð stjórnarinnar er heimilt að vísa málinu til sérstakrar úrskurðar- 
nefndar, er starfar skv. lögum þessum, sbr. 30. gr. 2. tl. Málskot skv. þessum 

tölulið frestar ekki upphaflegri ákvörðun. 
Í úrskurðarnefnd eiga sæti þrír menn: 
Embættisgengur lögfræðingur, tilnefndur af Hæstarétti og er hann jafnframt 
formaður. Einn skal tilnefndur af Sambandi ísl. sveitarfélaga og einn af land- 
lækni. 
Ráðherra skipar nefndina til fjögurra ára í senn. 
Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. 
Nefndinni er heimilt að kveðja tvo sérfróða menn til ráðgjafar telji hún þörf 
á við úrlausn einstakra mála. 

öl. gr. 
Sé öðrum en heilbrigðisnefnd falið með sérlögum eftirlit með starfsemi, sem 
lög þessi taka til, og fari fyrirmæli þeirra í bága við fyrirmæli heilbrigðis- 
nefndar og takist ekki að samræma fyrirmælin skal leggja málið til fulln- 
aðarúrskurðar ráðherra. Þetta gildir þó ekki sé um að ræða eftirlit með 
starfsemi samkvæmt lögum nr. 46/1980, um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi 
á vinnustöðum, lögum nr. 108/1974, um framleiðslueftirlit sjávarafurða og 

lögum nr. 31/1970, um dýralækna. 
. Rísi ágreiningur um framkvæmd eftirlits, sem fallið getur undir lög nr. 46/ 

1980, lög nr. 108/1974 og lög nr. 31/1970, skal ágreiningur borinn upp Í sér- 
stakri samstarfsnefnd, sem í eiga sæti forstjórar Hollustuverndar ríkisins, 

Vinnueftirlits ríkisins og Framleiðslueftirlits sjávarafurða og yfirdýralækn- 
ir. Skal samstarfsnefndin koma sér saman um framkvæmd heilbrigðiseftir-
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31.3. 

32.1. 

38.1. 

34.1. 

35.1. 

36.1. 

1. 

lits í takmarkatilvikum og gæta þess, að þessir aðilar fari ekki inn á annars 
svið né mismunandi kröfur séu gerðar um sömu atriði. Rísi upp ágreining- 
ur í nefndinni og verði hann ekki jafnaður sker heilbrigðis- og trygginga- 
málaráðherra úr. Samstarfsnefndinni er ennfremur heimilt að gera tillögur 
til stjórna viðkomandi stofnana eða ráðuneyta um samnýtingu hinna ein- 
stöku eftirlitsaðila þar sem slíku verður við komið. Skal nefndin koma saman 
eins oft og þurfa þykir og eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. 
Rísi upp ágreiningur milli heilbrigðisnefndar og sveitarstjórnar um tillögur 
eða framkvæmd hollustuháttaráðstafana skulu aðilar vísa málinu til Hollustu- 
verndar ríkisins til málamiðlunar. Takist málamiðlun ekki skal leita fullnaðar- 
úrskurðar ráðherra. 

32. gr. 
Fyrir brot gegn lögum þessum, heilbrigðisreglugerð, mengunarvarnareglugerð, 
heilbrigðissamþykktum sveitarfélaga svo og fyrirmælum heilbrigðisnefnda 
og annarra rétthæfra aðila, gefnum skv. ákvæðum í nefndum lögum og reglum, 
skal refsa með sektum, en með varðhaldi, séu sakir miklar. 

3ð. gr. 
Með mál, sem rísa út af brotum gegn lögum þessum, heilbrigðisreglugerð, 
mengunarvarnareglugerð eða heilbrigðissamþykktum sveitarfélaga, skal farið að 
hætti opinberra mála. 

Vil. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

34. gr. 
Hollustuvernd ríkisins getur samið við aðrar rannsóknastofnanir um að annast 
rannsóknir fyrir heilbrigðiseftirlitið í landinu, að svo miklu leyti sem Hollustu- 
vernd ríkisins annar því ekki. 

30. Er. 
Ráðherra getur að fengnum tillögum Hollustuverndar ríkisins sett nánari ákvæði 
um framkvæmd laga þessara í reglugerð. 

IX. KAFLI 

Gildistaka. 

36. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. ágúst 1982. Með lögum þessum eru felld úr gildi lög 
nr. 12/1969, um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, lög nr. 74/1977, um mat- 

vælarannsóknir ríkisins svo og ósamrýmanleg ákvæði laga nr. 7/1953, um 
hundahald og varnir gegn sullaveiki, laga nr. 27/1977, um ráðstafanir til þess 
að draga úr tóbaksreykingum, laga nr. 95/1962, um öryggisráðstafanir gegn 
jónandi geislum frá geislavirkum efnum eða geislatækjum, og laga nr. 24/1936, 
um eftirlit með matvælum og öðrum neyslu- og nauðsynjavörum. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Þegar í stað skal hefjast handa við að undirbúa gildistöku laga þessara. Skal 
ráðherra í þeim tilgangi skipa fimm manna framkvæmdanefnd, sem Í eiga sæti: 
Einn fulltrúi landlæknis, einn frá Matvælarannsóknum ríkisins, einn frá Sam-
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10. 

bandi íslenskra sveitarfélaga, einn frá Heilbrigðisfulltrúafélagi Íslands og einn 
fulltrúi án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður. Skal nefnd þessi 
starfa þar til stjórn Hollustuverndar ríkisins hefur tekið til starta. 
Reglugerðir samkvæmt lögum þessum skal setja svo fljótt sem kostur er. Þar 
til þær hafa verið staðfestar skulu þær reglugerðir, sem nú gilda um þau mál 
er lög þessi taka til, vera í fullu gildi, enda brjóti ákvæði þeirra eigi í bága við 
ákvæði laga þessara. 
Þar til reglugerð um mengunarvarnir hefur verið staðfest gilda ákvæði regiu- 
gerðar nr. 164/1972, um varnir gegn mengun af völdum eiturefna og hættulegra 
eina, og eins skulu fyrirtæki, sem hafa starfsleyfi skv. þeim ákvæðum, halda 
óbreyttu starfsleyti. 

samþykktir sveitarfélaga, slaðfestar af ráðherra, skv. lögum nr. 12/1969, um 
hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, og lögum nr. 7/1953, um hundahald og varnir 
gegn sullaveiki, halda gildi sínu far; þær ekki í bága við ákvæði laga þessara. 
Heilbrigðisfulitrúar sveitarfélaganna, sem eru í starfi við gildistöku laganna, 
skulu að fullu halda réttindum sínum þrátt fyrir ákvæði 26. gr. 4. tl. um menntun, 
enda hafi þeir verið ráðnir til slarfa í samræmi við gildandi lög. 
Stefnt skal að því á næstu fimm árum að feila starfsemi eiturefnanefndar og 
manneldisráðs, sbr. 21. gr. Í. tl., undir starfsemi Hollusiuverndar ríkisins með 
breytingum á gildandi lögum þar um. 

Hollustuvernd ríkisins skal þegar eftir gildistöku laganna standa fyrir námskeiði 
fyrir heilbrigðisfulitrúa, sem hafa ekki tilskilda sérmenntun skv. lögum þessum. 
Hollustuvernd ríkisins skipuleggur þegar í stað í samvinnu við heilbrigðis- og 
fræðsluyfirvöld nám heilbrigðistfulltrúa. 
Ríkisstjórnin láti fara fram athugun á hvort sameina eða samræma megi frekar 
en geri er með lögum þessum starísemi aðila, sem fara með ýmiss konar hollustu- 
hátta- og heilbrigðiseftirlit og eftirlit til varnar skaðlegum áhrifum umhverfis 
á heilsufar manna. Jafnframt fari fram könnun á möguleikum til frekari sam- 
ræmingar löggjafar um þessi mál. Skal könnun þessari lokið innan þriggja ára 
frá gildistöku laga þessara. 

Lög þessi skulu endurskoðuð innan fimm ára frá gildistöku. 

Gjört í Reykjavík, 29. mai 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 

Svavar Gestsson.
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LÖG 
um varnir gegn sjúkdómum og meindýrum á plöntum. 

ForsEri ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Tilgangur laga þessara er að tryggja sem best góða og heilbrigða ræktun plantna 

hér á landi. 
Í lögum þessum merkir planta heilar jurtir og viðarplöntur svo og hluta þeirra. 

Mein merkir frávik frá því, sem heilbrigt má teljast, og skaðvaldur merkir þær 
lífverur og lífræna þætti, er meinum valda á plöntum: veirur (vira), berfrymingar 

(mycoplasma), bakteríur (bacteria), sveppir (fungi) og meindýr. 

2. gr. 
Landbúnaðarráðherra getur samkvæmi lögum þessum gert varnarráðstafanir 

og gefið út reglugerðir, sem stuðla að þvi: 1) að koma í veg fyrir að hættulegir skað- 
valdar berist til landsins og dreifist innanlands, og útrýma skaðvöldum, sem þegar 
hafa borist til landsins, teljist það framkvæmanlegt, 2) að hindra að skaðvaldar, 

sem aðrar þjóðir vilja verjast, berist frá Íslandi. 
Landbúnaðarráðherra ákveður, með hliðsjón af tillögum sérfræðinga í plöntu- 

sjúkdómum og meindýrum, hvaða skaðvald beri að telja svo hæitulegan að falli 
undir ráðstafanir, er lög þessi heimila. 

3. gr. 
Landbúnaðarráðherra getur m. a.: 

a) fyrirskipað eftirlit með innflutningi, útflutningi og dreifingu innanlands á 
öllum tegundum plantna, mold, húsdýraáburði, umbúðum og öðru, sem getur 
borið sjúkdóma og meindýr á plöntur. 

b) sett það skilyrði fyrir innfiutningi, útflutningi eða dreifingu innanlands, að 
plönturnar séu algjörlega lausar við ákveðna skaðvalda, eða sett ákveðið hámark 

um magn þeirra. 
c) bannað ræktun tiltekinna plöntutegunda á ákveðnum svæðum eða takmarkað 

ræktun við plöntur gæddar ákveðnum eiginleikum. 
d) fyrirskipað landeigendum eða ræktendum að gera varnarráðslafanir gegn 

plöntusjúkdómum og meindýrum á eigin kostnað. 
e) fyrirskipað eyðingu eða sérstaka meðhöndlun á plöntum eða á hlutum, sem 

geta borið og dreift skaðvaldi (t. d. mold, verkfæri, umbúðir, flutningatæki og 

geymslustaðir). 
f) fyrirskipað sóttkví undir eftirliti sem skilyrði fyrir innflutningi. 

4. gr. 
Öllum sem hafa í fórum sínum plöntur, er ætla má að beri skaðvald, sem reglur 

skv. lögum þessum taka til, eða verða varir við skaðvaldinn sjálfan, ber tafar- 
laust að tilkynna það þeim aðila, sem landbúnaðarráðherra hefur falið að annast 
framkvæmd eða eftirlit með, að settum fyrirmælum sé framfylgt. Plöntur má þá 
ekki flytja milli staða nema með samþykki þess aðila.
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5. gr. 
Eigendur plantna, gróðrarstöðva og annarra ræktunarstaða, flutningstækja og 

bygginga, og þeir, sem umráðarétt hafa yfir slíku, skulu án endurgjalds leyfa að- 
gang, sýnatöku, rannsóknir og aðgerðir, er fyrirskipaðar kunna að verða og nauð- 

synlegar mega teljast skv. 2. gr. þessara laga. 

6. gr. 
Þeim, sem brýtur ákvæði laga þessara, er skylt að hlíta fyrirmælum landbún- 

aðarráðherra eða umboðsmanna hans um varnaraðgerðir vegna brotsins. Skal hann 
framkvæma þau fyrirmæli á eigin kostnað og undir eftirliti opinberra aðila, en 
einnig eru þeim aðilum heimilar slíkar varnaraðgerðir á kostnað þess, sem sök ber. 
Þegar um er að ræða samræmda herferð gegn ákveðnum skaðvaldi, er heimilt að 
greiða kostnað við hana úr ríkissjóði. 

7. gr. 
Brot á lögum þessum varða sektum, nema þyngri refsing liggi við samkvæmt 

öðrum lögum. 

8. gr. 
Með lögum þessum falla úr gildi lög nr. 17 frá 31. maí 1927. 

9. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) R 
Pálmi Jónsson. 

29. maí 1981. = Nr. 52. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 97/1979, um eftirlaun til aldraðra. 

ForseTi Ístanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
Aftan við 11. gr. laganna bætist þrjár nýjar málsgreinar, er orðist svo: 
Nú telur umsjónarnefnd eftirlauna, að störf, sem umsækjandi um ellilífeyri eða 

látinn maki umsækjanda um makalífeyri hefur stundað á tímabilinu 1970—1980, 
hafi verið tryggingarskyld samkvæmt 5. gr. laganna, en iðgjöld hafa þó ekki verið 
greidd af þeim til lífeyrissjóðs, og skal þá reikna hlutaðeigandi rétt samkvæmt 
þessum kafla er svarar til 60% þeirra tekna sem um ræðir, þó aldrei meira en 0.6 

stig hvert einstakt ár. 
Ákvæði 5. málsgr. skulu gilda á hliðstæðan hátt, ef réttindi samkvæmt 1. kafla 

hafa glatast vegna endurgreiðslu iðgjalda, sem átt hefur sér stað á tímabilinu frá 
19. maí 1969 til 22. júní 1977. Telji hlutaðeigandi lífeyrissjóður, að endurgreiðslan
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hafi komið í stað bótasreiðslu, os sé hann reiðubúinn að taka á sig skuldbindingar 
í samræmi við iðgjaldagreiðslurnar, er umsjónarnefnd þó heimilt að úrskurða líf- 

eyri samkvæmt 1. kafla í samræmi við þær. 
Frá og með 1. janúar 1981 verði réttindi samkvæmt þessum kafla einungis 

áunnin með iðgjaldagreiðslum til lífeyrissjóða. 

2. gr. 
Á eftir 1. málsgr. 16. gr. laganna komi ný málsgrein, svohljóðandi: 

Nú upplýsir lífeyrissjóður, sem afgreiðir umsókn samkvæmt I. kafla, að rétt- 

indatími sé á sviði fleiri en eins lifeyrissjóðs, og getur þá umsiónarnefnd að beiðni 

sióðsins úrskurðað um skiptingu greiðslna milli hlutaðeigandi sjóða, en gefa skal 

hún hlutaðeigandi sjóðum kost á að láta í ljós álit sitt áður en úrskurður er kveð- 
inn upp. 

3. gr. 
1. töluliður 1. málsgr. 25. gr. laganna falli niður. 

4. gr. 
Á eftir 25. gr. laganna komi ný grein, er verði 26. gr., svohljóðandi: 
Frá og með 1. desember 1980 skulu þeir, sem réttar nióta skv. 1. kafla laga 

þessara, fá viðbót. er nemur 3 stigum umfram þann stisafjölda, sem önnur ákvæði 
þessara laga kveða á um. 

Viðbót bessi tekur bæði til srunnlífeyris skv. T. kafla laganna og til sérstakrar 

uppbótar skv. 21. gr. laganna og skal horin uppi af Atvinnuleysistrygginsasjóði. 
Viðbót skv. 2. gr. skerðir ekki þann rétt, sem 6. mer. 12. gr. segir til um. 
Þegar um er að ræða rétt skv. 13. gr. laganna skal veita viðbót skv. þessari 

grein í hlutfalli við þann rétt, sem reiknaður er skv. T. kafla laganna. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Ákvæði 1. gr. um réttindi vegna tímabilsins 1970— 

1980 skulu gilda frá 1. janúar 1980 að telja. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Svavar Gestsson. 

Nr. 58. 29. maí 1981. 

LÖG 

um loðdýrarækt. 

ForsrTi ÍstanDs 
giöðrir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Loðdýr nefnast í lögum þessum öll þau dýr, sem ræktuð eru eða alin vegna 

verðmætis skinnanna eingöngu eða aðallega. Landbúnaðarráðherra sker úr ágreiningi 
um, hvort dýrategund skuli teljast til loðdýra eða ekki.
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2. gr. 
Loðdýrarækt nefnist í lögum þessum, þegar loðdýr eru haldin til tímgunar og 

uppeldis af ræktuðum stofni, eða ef dýr eru alin um stundarsakir vegna skinna- 
framleiðslu eingöngu eða aðallega. Loðdýrabú nefnast búr og girðingar, þar sem 

loðdýr eru höfð í vörslu. 

3. gr. 
Eigi má flytja til landsins loðdýr, nema þau eða foreldrar þeirra hafi hlotið 

verðlaun á loðdýrasýningu eða þau séu af viðurkenndu góðu kyni að mati Búnaðar- 

félags Íslands. 
Hverju innfluttu dýri skal fylgja vottorð dýralæknis í útflutningshöfn um ástand 

og heilbrigði dýranna á útflutningsdegi og aldur þeirra. Vottorð dýralæknis skal 

vera staðfest af viðkomandi heilbrigðisyfirvöldum. 

Leyfi til innflutnings loðdýra er háð samþykki yfirdýralæknis. 

4. gr. 
Loðdýrarækt er óheimil nema í loðdýrabúum, sem hlotið hafa viðurkenningu 

samkvæmt ákvæðum laga þessara. 

5. gr. 

Þeir, sem óska að stofnsetja loðdýrabú, skulu senda landbúnaðarráðunsytinu 

umsókn um það efni. Með umsókn skulu fylgja upplýsingar um menntun og 

reynslu þeirra, sem eiga að sjá um hirðingu og meðferð dýranna. Umsóknum skulu 

einnig fylgja ýtarlegar áætlanir um byggingu loðdýrabúsins, gerð þess, tæknilegan 

rekstur og fjármál, svo og um þau dýr, sem fyrirhugað er að rækta á búinu. Enn 
fremnr skal umsókninni fylgja umsögn viðkomandi sveitarstjórnar, skipulags- 

nefndar og heilbrigð'snefndar. 
Landbúnaðarráðuneytið veitir leyfi til stofnunar loðdýrabús að fenginni um- 

sögn Búnaðarfélags Íslands. Hvert leyfi má binda ákveðnum stærðarmörkum. Loð- 

dýrarækt má hó ekki hefjast á húinu fyrr en trúnaðarmaður Búnaðarfélass Íslands 

hefur gert úttekt á byggingum, vörslu og allri aðstöðu til staðfestingar því, að gerð 

búsins fullnægi ákvæðum laga og reglugerða. 
Óski loðdýrabóndi að stækka bú sitt umfram það, sem tilgreint er í upphaflegu 

leyfi, skal hann sækja um Það til landbúnaðarráðuneytisins. 
Breytingar á húsum og stækkun þeirra skal taka út með sama hætti og ný- 

byggingar. 

6. gr. 
Búnaðarfélag Íslands annast eftirlit með því, að ákvæðum laga þessara og 

reglugerða, sem settar verða á grundvelli þeirra, sé fylgt. 

7. gr. 
Loðdýrabú skal minnst hafa tvöfalda vörn, svo dýr, sem þar eru, sleppi ekki 

úr vörslu. 
Inngangur í loðdýrabú skal vera nægilega rúmur, með tveimur hurðum, og 

þannig um búið, að ytri og innri hurð sé ekki hægt að hafa opnar samtímis. 
Flutningur lífdýra milli loðdýrabúa og flutningur dýra til slátrunar skal fara 

fram í netbúrum og í lokuðu flutningatæki. 
Um nánari serð loðdýrabúa, rekstur svo og framkvæmd laga þessara að öðru 

leyti skal skipað með reglugerð.
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8. gr. 
Loðdýrabú skulu byggð það fjarri þéttbýli og alfaraleiðum, að ekki hljótist af 

óþægindi eða ónæði fyrir byggð eða umferð. 
Óheimilt er að valda ónæði á loðdýrabúum. Tjón eða skemmdir, sem verða af 

þeim sökum, varða sektum og bótaskyldu. 
Komi sjúkdómar upp í loðdýrabúi, skal tafarlaust tilkynna það dýralækni. Verði 

vart við hundapest eða aðra sjúkdóma, sem ætla má að loðdýr geti sýkst af, skal 
dýralæknir tilkynna eigendum loðdýrabúa um hættuna, jafnframt því sem ráðstafanir 
séu gerðar til að fyrirbyggja, að sjúkdómar berist til loðdýrabúanna eða frá þeim. 

9. gr. 
Nú sleppa loðdýr úr vörslu, og skal þá sá, er vörsluna hefur, þegar í stað gera 

gangskör að því að handsama eða veiða dýrin og tilkynna jafnframt án tafar hvarfið 
til veiðistjóra og viðkomandi lögreglustjóra, og varðar sektum til ríkissjóðs, ef það 
er vanrækt. 

10. gr. 
Brot gegn lögum þessum og reglugerðum, er settar verða samkvæmt þeim, varða 

sektum til ríkissjóðs, nema þyngri viðurlög liggi við samkvæmt öðrum lögum. 
Ítrekuð alvarleg brot af ásetningi, vanrækslu eða stórfelldu gáleysi skulu jafn- 

framt valda leyfishafa réttindamissi til að reka loðdýrabú. 

11. gr. 
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 68/1969, um loðdýrarækt. 

12. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík, 29. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 

Pálmi Jónsson. 

Nr. 54. 29. maí 1981. 
LÖG 

um Landkaupasjóð vegna kaupstaða og kauptúna. 

ForseTr ÍstanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 
Tilgangur þessara laga er að mynda sjóð, sem hafi það hlutverk að veita kaup- 

stöðum og kauptúnum lán til kaupa á landi innan marka hlutaðeigandi sveitarfélags, 
enda telji sveitarstjórn nauðsyn á að eignast landið vegna almennra þarfa og ráðu- 
neytið fallist á það sjónarmið. 

Einnig er heimilt að veita í sérstökum tilfellum lán vegna nauðsynlegrar land- 
fyllingar, þar sem skortur er á landi vegna þróunar byggðar.
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2. gr. 
Sjóðurinn skal vera í vörslu félagsmálaráðuneytis, sem tekur ákvarðanir um 

einstakar lánveitingar svo og lántökur sjóðsins skv. 7. gr. 

3. gr. 
Einstök lán mega nema allt að 60% af kaupverði lands. Rétt er að synja um 

lánveitingu, ef ráðuneytið telur kaupverð lands óhæfilega hátt. 
Kjör á útlánum skulu vera í samræmi við útlánskjör fjárfestingarlánasjóða á 

hverjum tíma og kjör á lánum, sem sjóðurinn tekur vegna starfsemi sinnar. 

4. gr. 
Til tryggingar lánum skulu vera veð í hinu keypta landi svo og framlög til 

sveitarfélags úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga, sbr. lög nr. 73/1980. Eigi má selja land, 
sem keypt hefur verið skv. lögum þessum, nema samþykki ráðuneytisins komi til. 

5. gr. 
Auk lánveitinga skv. 2. og 3. gr. er ríkisstjórninni heimilt að ábyrgjast lán vegna 

kaupa á landi, þannig að samanlögð lánveiting og ábyrgð nemi allt að 90% af kaup- 

verði lands. 

6. gr. 
Ráðstöfunarfé sjóðsins er: 

a) Fé það, sem við gildistöku laga þessara er í sjóði skv. lögum nr. 41/1963 með 
síðari breytingum, svo og vextir og afborganir af því fé. 

b) Lán, sem sjóðurinn tekur skv. 2. gr. og 7. gr. 
ce) Afborganir og vextir af veittum lánum. 

7. gr. 
Heimilt er ríkisstjórninni að taka lán vegna sjóðsins svo að hann geti gegnt 

hlutverki sínu skv. 1. gr. 

8. gr. 
Félagsmálaráðuneytið annast bókhald og fjárreiður sjóðsins. Heimilt er þó 

ráðuneytinu að semja við lánastofnun um að annast afgreiðslustörf fyrir sjóðinn, 
svo og bókhald og fjárreiður gegn ákveðinni þóknun. 

9. gr. 
Reikningar sjóðsins skulu endurskoðaðir af ríkisendurskoðun og birtir í B-deild 

Stjórnartíðinda. Jafnframt skal senda eintak af ársreikningum sjóðsins til ríkis- 
bókhalds. 

10. gr. 
Fjármálaráðuneytinu er heimilt að fella niður þinglesturs- og stimpilgjöld af 

afsalsbréfum fyrir löndum og lóðum, sem sveitarfélög kaupa, einnig þótt þau njóti 
ekki aðstoðar skv. lögum þessum. Sama gildir um önnur lánsskjól, sem út eru 
gefin vegna slíkra landa- og lóðakaupa. 

11. gr. 
Nú samþykkir félagsmálaráðuneytið að veita sveitarfélagi aðstoð skv. lögum 

þessum, en eigandi lands vill ekki selja eða samkomulag næst ekki um kaupverð, 
og er þá heimilt að taka löndin eða lóðirnar eignarnámi skv. lögum nr. 11/1973, um 
framkvæmd eignarnáms.
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12. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 41 frá 27. apríl 1963 

um aðstoð ríkisins við kaupstaði og kauptún vegna landakaupa og lög um breytingar 
á þeim lögum nr. 74/1963, 43/1972, 35/1973 og 50/1974. 

Gjört í Reykjavik, 29. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Svavar Gestsson. 
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LÖG 
um breyting á umferðarlögum, nr. 40/1968, sbr. lög 

nr. 55/1970 og lög nr. 30/1977. 

ForseTi ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

bykki minu: 

1. gr. 
Á eftir 2. málsgr. 5. gr. laganna komi ný málsgr., svohljóðandi: 
Í þeim bifreiðum, sem búnar eru öryggisbeltum skv. „Þessari grein, skulu og 

vera hnakkapúðar af viðurkenndri gerð á framsætum. Ákvæði þetta gildir um 
bifreiðar sem fluttar eru til landsins eftir 1. jan. 1983. 

2. gr. 
60. gr., sbr. 2. gr. laga nr. 30/1977, breytist sem hér segir: 

a. 2. málsgr. orðist svo: 
Heimilt er að aka á reiðhjóli og leiða reiðhjól á gangstígsum og gangstéttum, ef 

það er ekki til hættu eða óþæginda fyrir aðra vegfarendur. Hjólreiðamenn, sem fara 
eftir gangstigum eða gangstéttum, skulu ævinlega víkja og hliðra til fyrir gangandi 
vegfarendum. Reglur um gangandi vegfarendur gilda að öðru leyti um þá sem leiða 
reiðhjól. 

b. 8. málsgr. orðist svo: 
Reglur greinar þessarar gilda einnig um létt bifhjól. Þó má ekki aka léttu bifhjóli 

á gangstigum eða gangstéttum, eða flytja á því farþega. Ákvæði 4. mgr. 59. gr. gilda 
og um ökumann létts bifhjóls. 

ð. gr. 
Á eftir 64. gr. komi nýr liður og ný grein, svohljóðandi: 

H. Um notkun öryggisbelta í bifreiðum. 

64. gr. a. 
Hver sá, er situr í framsæti bifreiðar, sem búið er öryggisbelti, skal nota það 

við akstur á vegum. Eigi er skylt að nota öryggisbelti við akstur aftur á bak. Sama 
gildir um akstur á bifreiðastæðum, við bensínstöðvar eða við svipaðar aðstæður. 

Dómsmálaráðherra getur sett reglur um undanþágu frá notkun öryggisbelta, 
ef heilsufars- eða læknisfræð!legar ástæður eru taldar gera slíka undanþágu brýna. 

Eigi er skylt að nota öryggisbelti í leigubifreiðum til mannflutn'nga. Dómsmála- 
ráðherra getur sett reglur um undanþágu frá notkun öryggisbelta við annan sérstak- 
an akstur, eða við erfið og hættuleg skilyrði utan þéttbýlis, svo sem í mikilli ófærð 
eða þar sem hætta getur verið á skriðuföllum eða snjóflóðum. 

A 15 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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4. gr. 
2. málsl. 3. málsgr. 67. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 30/1977, orðist svo: 
Vanræksla á notkun öryggisbúnaðar, sbr. 4. mgr. 59. gr. 8. mgr. 60. gr. og 64. 

gr. a, leiðir þó ekki til lækkunar eða niðurfellingar fébóta. 

5. gr. 
83. gr., sbr. 5. gr. laga nr. 55/1970, breytist sem hér segir: 
a. 1. málsgr. orðist svo: 

Dómsmálaráðherra skipar 19 menn í Umferðarráð til þriggja ára í senn. 

b. Á eftir „Fræðslumálastjórn“ í 2. málsgr. komi: Heilbrigðis- og trygginga- 

málaráðuneyti. . 
c. Á eftir „Ökukennarafélag Íslands“ í 2. málsgr. komi: Öryrkjabandalag Íslands. 

6. gr. 
Ákvæði 2.—-4. gr. koma til framkvæmda 1. okt. 1981. Eigi skal þó refsa fyrir 

brot gegn 3. gr. fyrr en lokið er þeirri heildarendurskoðun umferðarlaga sem hófst 

í september 1980. 

1. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 29. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Friðjón Þórðarson. 

Nr. 56. 29. maí 1981. 

LÖG 
um vitamál. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

I. KAFLI 

Yfirstjórn. 

1. gr. 
Samgönguráðherra fer með yfirstjórn vitamála. 

2. gr. 
Vitastofnun Íslands hefur með höndum framkvæmd vitamála, svo sem nánar 

er kveðið á um í lögum þessum. 
Vitamálastjóri veitir Vitastofnun Íslands forstöðu. Hann er skipaður af forseta 

Íslands, en gegnir jafnframt starfi hafnamálastjóra. 
Ráðherra ræður annað starfslið Vitastofnunar. 

Við Vitastofnun skal starfa skipstjórnarmenntaður maður, ráðinn að fenginni 

umsögn Vitanefndar. Hann skal m. a. annast eftirlit vitakerfisins.
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Il. KAFLI 

Verkefni Vitastofnunar Íslands. 

ð. gr. 
Verkefni Vitastofnunar Íslands er að SA sjófarendum fyrir nauðsynlegum leið- 

beiningum til öryggis siglinga við Íslandsstrendur og á fiskimiðunum í kringum 

landið, með þeim undantekningum, er síðar getur. 
Til slíkra leiðbeininga teljast m. a. vitar og önnur föst merki á landi, fljótandi 

leiðarmerki og radiómerki til staðarákvörðunar. 

Vitastofnun Íslands skal einnig hlutast til um útgáfu upplýsinga um þau 

leiðbeiningarkerfi, sem fyrir hendi eru á áðurgreindu svæði, og stuðla að útgáfu 

korta, er innihalda nauðsynlegar upplýsingar til að sjófarendur geti notað áðurneind 

hjálpartæki. Vitastofnun Íslands skal hafa eftirlit af hálfu ríkisins með upp- 

setningu og reksiri leiðarmerkja, sem einstök sveitarfélög eða einstaklingar setja upp. 

Vitastofnunin skal annast, að beiðni Veðurstofu Íslands, veðurathuganir á vita- 

stöðum. Þá fer Vitastofnunin með leiðsögumál, svo sem nánar er tilgreint í lögum. 

111. KAFLI 

Vitanefnd. 

4. gr. 
Vitanefnd, skipuð fulltrúum farmanna, útgerðarmanna og fiskimanna, skal hafa 

lagt fram álit sitt í öllum stefnumarkandi málum varðandi starfsemi Vitastofnunar 

Íslands áður en endanleg ákvörðun ráðuneytisins er tekin. 

5. gr. 
Vitanefnd skipa sex menn og jafnmargir varamenn til fjögurra ára í senn. 

Fimm skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu eftirtalinna samtaka, sem tilnefna einn 
fulltrúa hvert: Farmanna- og fiskimannasamband Íslands, Sjómannasamband 

Íslands, Landssamband ísl. útvegsmanna, Félag ísl. botnvörpuskipaeigenda og sam- 
tök ísl. farmflytjenda. Ráðherra skipar sjötta manninn án tilnefningar. Ráðherra 
skipar formann Vitanefndar. 

Vitamálastjóri situr fundi Vitanefndar. 
Heimilt skal ráðherra, ef ástæða þykir til, að fjölga fulltrúum í Vitanefnd, 

enda miði fjölgunin að því, að sjónarmið notenda og þeirra, sem bera kostnað af 
starfi Vitastofnunar Íslands samkvæmt V. kafla þessara laga, komi sem best fram. 
Þá skal Landhelgisgæslunni, Flugmálastjórn, Siglingamálastofnun ríkisins, Rarn- 
sóknarnefnd sjóslysa og Slysavarnafélagi Íslands gefinn kostur á að eiga fulltrúa í 
Vitanefnd þegar rætt er um mál er snerta starfsemi viðkomandi aðila. 

6. gr. 
Formaður Vitanefndar kveður nefndina saman til funda svo oft sem þurfa þykir, 

þó eigi sjaldnar en ársfjórðungslega. Formaður undirbýr fundina ásamt vitamála- 
stjóra. Vitanefnd skal fjalla um breytingar á álögðu vitagjaldi, nýbyggingar vita, 
meiri háttar endurbætur og breytingar, rekstur vitakerfisins, svo og verulegar breyt- 
ingar á rekstrarfyrirkomulagi. 

Þá skal nefndin segja álit sitt á uppsetningu nýrra leiðarmerkja á vegum ann- 
arra aðila en ríkisins. Einnig skal nefndin fjalla um niðurfellingu þeirra eða annarra 

hjálpargagna fyrir sjófarendur.
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IV. KAFLI 

Landsvitar og hafnarvitar. 

7. gr. 
Vitakerfi Íslands greinist í tvo meginþætti, landsvita og hafnarvita. 
Til landsvitakerfisins heyra í meginatriðum allir þeir vitar og önnur leiðar- 

merki, er telja má að þjóni almennum siglingum við ströndina ásamt fiskveiðum. 
Hafnarvitar teljast þeir vitar og önnur leiðarmerki, er eingöngu eru reist til 

að leiðbeina skipum inn á hafnarsvæði eða um ákveðnar hafnir. Með hafnarsvæði 
er hér átt við það svæði, er lögsaga hafnarinnar nær yfir. 

Við ákvörðun um, hvaða leiðarmerki skulu tilheyra landsvitakerfinu, skal leita 

álits Vitanefndar. 

Ef hafnarstjórn eða einstaklingur vill setja upp leiðarmerki fyrir sjófarendur, 
skal gerð þess og staðsetning ákveðin í samráði við Vitastofnun Íslands, sem leitar 
umsagnar Vitanefndar um málið. Leiðarmerki má ekki taka í notkun fyrr en úttekt 
hefur farið fram af hálfu Vitastofnunar Íslands, sem þá sér um að merkið verði 
auglýst, svo sem nánar er greint í lögum þessum. 

Vitastofnun Íslands skal sjá um að landsvitakerfið starfi svo sem til er ætlast 
og því er lýst í vitaskrá. Vitastofnunin skal jafnframt hafa eftirlit með hafnar- 
vitum. 

Hafnarstjórn eða einstaklingur, sem fengið hefur leyfi til og sett upp leiðar- 
merki, er skuldbundinn til að viðhalda merkinu og tilkynna Vitastofnun Íslands 
tafarlaust um allar breytingar, er á því verða. Ef merki er ekki nægilega viðhaldið, 
að dómi Vitastofnunar, er henni heimilt að annast nauðsynlegar lagfæringar á 

kostnað eiganda. Óski hafnarstjórn eða einstaklingur að leggja niður eða breyta leið- 
armerki, skal um það sótt til Vitastofnunar Íslands. 

Vitastofnun Íslands getur, að fenginni umsögn Vitanefndar, krafist þess, að 
hafnarstjórn láti gera á eigin kostnað þá vita og önnur leiðarmerki, sem Vita- 
stofnun Íslands telur nauðsynlegt til öryggis siglinga um viðkomandi hafnarsvæði. 

8. gr. 
Óheimilt er að byggja hús eða mannvirki, er skyggi á leiðarmerki frá sjónum 

yfir þann boga sjóndeildarhringsins, sem því er ætlað að þjóna sjófarendum, og 
hæfilega langt til beggja handa. Getur Vitastofnun Íslands látið rífa húsið eða 
mannvirkið á kostnað eiganda þess, ef brotið er á móti þessu. 

Óheimilt er að setja upp ljós eða önnur merki, sem kynnu að villa um fyrir sjó- 
farendum. 

9. gr. 
Hver landeigandi er skyldur til að láta af hendi mannvirki og land, er þarf til 

vitabygginga samkvæmt lögum þessum, svo og til íveruhúsa og búskapar handa 
vitagæslumönnum. Enn fremur til þess að gera brautir og vegi í því sambandi og 
til að leyfa, að tekin verði í landi hans grjót, möl og önnur jarðefni, og þola þær 
eignakvaðir, óhagræði og takmörkun á afnotarétti, sem vitabyggingin hefur í för 
með sér, allt þó gegn því, að fullar bætur komi fyrir. 

Um ákvörðun bóta skal farið eftir lögum nr. 11 6. apríl 1973 um framkvæmd 
eignarnáms.
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V. KAFLI 

Vitagjald. 

10. gr. 
Til að standa straum af kostnaði við rekstur Vitastofnunar Íslands skal greitt 

vitagjald af skipum þeim, er sigla við Íslandsstrendur og hafa hér viðkomu. Gjald 
þetta skal aðeins heimilt að nota í áðurnefndum tilgangi. Heimilt er að færa fjármagn 

á milli fjárlagaára. 

11. gr. 
Vitagjald skal greitt af brúttórúmlestatölu skips, eins og hún er mest. 
Af öllum íslenskum skipum, stærri en 10 rúmlestir, skal greitt vitagjald einu 

sinni á ári. Af öllum erlendum skipum, sem setja farþega eða vörur á land, skal greitt 
vitagjald við hverja komu til landsins, sem svarar til % hluta af almenna vita- 
gjaldinu, en þó aldrei oftar en 5 sinnum á hverju almanaksári. Heimilt er þó í reglu- 
gerð að ákveða lægra vitagjald en hér greinir fyrir erlend skemmtiferðaskip. 

12. gr. 
Vitagjald skal ákveðið í reglugerð að fengnum tillögum Vitanefndar, svo og 

annað það, er snertir innheimtu gjaldsins. 

VI. KAFLI 

Upplýsingaskylda. 

13. gr. 
Vitastofnun Íslands skal sjá um, að allar breytingar á leiðbeiningum til öryggis 

siglinga verði tilkynntar sjófarendum. Auglýsingar skulu birtar minnst mánaðarlega 

í Tilkynningum til sjófarenda, er Sjómælingar Íslands gefa út. 
Upplýsingar, er varða öryggi sjófarenda og ekki verða auglýstar með nægum 

fyrirvara í Tilkynningum til sjófarenda, skulu tilkynntar um strandstöðvar Lands- 

símans og Í útvarpi þegar þörf krefur. 
Sérhverjum, sem annast rekstur leiðarmerkis, er skylt að koma tilkynningum 

um breytingar og bilanir til Vitastofnunar Íslands svo fljótt sem verða má, en stofn- 
unin sér síðan um birtingu þeirra. Á sama hátt ber öllum, sem verða varir við bil- 
anir í vitakerfi landsins, að senda tilkynningar þar um til Vitastofnunar Íslands 
svo fljótt sem verða má. Enn fremur skal Vitastofnun Íslands tilkynnt um alla farar- 
tálma, er verða á almennri siglingaleið og ekki er getið í sjókortum eða tilkynningum 
til sjófarenda. 

VII. KAFLI 

Farartálmar. 

14. gr. 
Ef skip eða annað fljótandi far ferst eða strandar á siglingaleið, ber eiganda 

þess að tilkynna um atburðinn tafarlaust til Vitastofnunar Íslands, sem síðan merkir 
staðinn, ef ástæða er talin til. 

Eiganda farsins skal skylt að fyrirmælum Vitastofnunar Íslands að gera þær 
ráðstafanir, sem taldar eru nauðsynlegar til öryggis fyrir almennar siglingar og 
fiskveiðar.
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Að liðnum sefnum fresti getur Vitastofnun Íslands á kostnað eiganda fjarlægt 
hverja þá farartálma eða flök, sem hér um ræðir. 

Kostnaður við merkingu farartálma skal greiddur af eiganda hans. 

VITT. KAFLI 

Vitavarsla. 

15. gr. 
Sérhver viti eða annað leiðarmerki skal vera í vörslu ábvrgs umsjónarmanns. 

Leiðarmerki, sem ern í eign hafnarsjóða, skulu talin í ábvrgð hafnarstjóra eða hafn- 

arvarðar, og er hafnarstjórn skylt að senda Vitastofnun Íslands tilkynningu um, 
hver sé ábyrgðarmaður merkisins. 

TX. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

16. gr. 
Ráðuneytið skal setja reglugerð til nánari skýringar á lögum þessum. Í reglu- 

serðinni skulv jafnframt vera ákvæði um skipulags og starfshætti Vitastofnunar Ís- 

lands, þar sem stefnt skal að sem mestri hagræðingu og samvinnu hennar og Hafna- 
málastofnunar ríkisins. 

17. gr. 
Brot gegn lögum þessum varða sektum, nema þyngri refsing ligei við eftir öðrum 

lögum. 

18. gr. 
Lög þessi öðlast þesar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 20 22. september 

1899; 23 11. júlí 1911; 16 14. júní 1929; 43 14. júní 1929; 43 19. júní 1933; 31 13. 
júní 1937; 63 7. maí 1940; 50 11. júní 1960 og 61 29. maí 1972. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

Endurskoða skal vitakerfið með tilliti til skiptingar í landsvita og hafnarvita. 
Skal ríkisstjórninni heimilað að afhenda hafnarstjórnum leiðarmerki til eignar og 
reksturs, án þess að sérstök greiðsla komi fyrir. Á sama hátt er vitamálastjóra heim- 
ilt fyrir hönd ríkisins að taka við leiðarmerki frá viðkomandi hafnarstjórn til eign- 
ar og reksturs, án þess að sérstök greiðsla komi fyrir. 

Skal þessari endurskoðun lokið innan eins árs frá gildistöku laga þessara. 

Gjört í Reykjavík 29. mai 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Steingrímur Hermannsson.
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LÖG 
um veitingu ríkisborgararéttar. 

ForseTr ÍstanDs 

qiðrir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisborgararétt skulu öðlast: 

-Avse Selean (Stella María Blöndal), barn í Reykjavík, f. í Tyrklandi 30. mars 

1980. 
Bareuther, Gudrun. húsmóðir í Reykjavík, f. í V-Þýskalandi 28. september 1936. 

Boysen, Astrid, barn í Reykiavík, f. í Revkiavík 8. febrúar 1969. 

Bronwyn Kolbrún Kjartansdóttir, barn í Vestmanneyjum, Í. á Íslandi 6. febrúar 

1980. 
Butt, David John, bifvélavirki á Akranesi. f. í Englandi 15. október 1947. 

Castros, Julie Victoria. harn í Reykjavík, f. í U.S.A. 24. mars 1975. 

Clarke, Michael John, tónlistarkennari á Akureyri, f. í Englandi 8. ágúst 1949. 

Clifford, Helene Arndís. verkakona í Vestmannaeyjum, f. á Íslandi 18. október 

1963. 

Dannheim. Marsrét Dalhoff, hísmóðir í Revkiavík. f í Revkiavík 13. mars 1938. 

Denuvdt. Harvé Maurics Alexandre Clanda. kennari í Revkiavík, f. Í Frakklandi 

13. október 1957. Fær réttinn 18. nóv. 1981. 

. Diano. Christina Kristenson. harn í Keflavík. f. í Keflavík 8. febrúar 1979. 

Diano. Theodora Kristensen. harn í Keflavík. f. á Spáni 10. júlí 1973. 

Driscoll, Kári. harn á Feilsstöðum. f. á Íslandi 6. april 1980. 

Duffield. Mark Peter. nemandi á Neskannstað. f. í Fnglandi 28. nóvember 1963. 

Enos, James Páll. nemi í Revkjavík. f. 12. febrnar 1984 í Randaríkinnum. 

Enos. Mary Ann. starfsstúlka á Seltiarnarnesi. f. í Bandaríkiunum 3. desember 

1962. 
Garner, Margaret Anne, kennari í Revkiavík. f. í Englandi 19. ianúar 1942. 

Gehrig, Ursula Friedel Else. húsmóðir í Hafnarfirði. f. í Þýskalandi 4. febrúar 

1941. 
Guðmundsson. Sólbjartur Thorberssson, vélgæslumaðnr á Akranesi, f. Í Færevjum 

20. ágúst 1950. 
Guðrún Dóra Ingvarsdóttir. harn í Beykiavík. f. í Líbanon 29. janúar 1980. 

Hansen, Kari Lund. sifikraliði í Revkiavík, f. í Noregi 14. mars 1935. 

Helsi Sigurður Karlsson, barn í Revkisvík. f. í Líbanon 25. apríl 1980. 

2. Hintze, Hanne, húsmóðir í Mosfellssveit. f. í Danmörkn 4. ásúst 1937. 

Tnaha, Takako. kerfisfræðingur í Kópavosi, f. í Janan 1. júní 1946. 

. Jouhki. RBitva Leena. húsmáðir í Revkiavík, f. { Finnlandi 14. júní 1946. 

. Kunz, Keneva Ann, kennari í Hafnarfirði. f. í Kanada 28. júní 1953. 

. Kiúnstlich. Catherine Dorv Anne, menntaskólakennari í Reykjavík, f. í Frakk- 

landi 16. ásúst 1937. 
. Leplar, Cynthia Carrie, húsmóðir í Reykjavík, f. í Reykjavík 5. september 1953. 

Lilleskog, Anny Petra, húsmóðir á Svalbarðsströnd. f. í Noregi 10. júlí 1944. 

Lockhart, Peter James, verslunarmaður á Seltjarnarnesi, f. í Englandi 5. maí 

1918. 
. Mazmanian, Robert, verkamaður í Reykjavík, f. í Líbanon 6. apríl 1959. Fær 

réttinn 8. desember 1981.
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Mellk, Robert, kennari í Reykjavík, f. í U.S.A. 25. ágúst 1948. 

Midjord, Fríbjörg, húsmóðir í Breiðdal, f. í Færeyjum 18. júní 1943. 
- Ohl, Elisabeth Margarethe, auglýsingateiknari í Reykjavík, f. í Þýskalandi 15. 

maí 1932. 
- Olsen, Henry Svenning Winther, sjómaður í Stykkishólmi, f. í Færeyjum 3. nóv- 
ember 1940. 
Perkins, Wayns Dexter, tölvustjóri í Garðakaupstað, f. í Bandaríkjunum 24. 
Janúar 1952. 

- Platek, Elvira, húsmóðir í Njarðvík, f. í Ástralíu 18. mars 1954. 

Pretlove, Brenda Darlene, húsmóðir í Garðakaupstað, f. í Englandi 15. janúar 
1952. 

Raschofer, Alois, kjötiðnaðarmaður í Reykjavík, f. í Austurríki 10. desember 
1936. 

. Rasmussen, Anna Ingeborg, barn á Akureyri, f. á Íslandi 21. janúar 1974. 
- Ridgwell, Peter John Colin, kennari í Reykjavík, f. í Englandi 18. nóvember 1942. 

Ryan, Thomas William, verkamaður í Hafnarfirði, f. í Bandaríkjunum 22. janúar 
1960. 

- Sokolov, Nikolaj Alexandrovits, sameindaliffræðingur í Reykjavík, f. í Sovét- 
ríkjunum 22. apríl 1946. Fær réttinn 8. nóv. 1981. 
Spencer, Carl John, skrifstofustjóri í Reykjavík, f. í Kanada 13. október 1943. 
Szebesta, Karol Zdzislaw, sjómaður í Reykjavík, f. í Póllandi 21. ágúst 1947. Fær 
réttinn 28. des. 1981. 
Sönderholm, Inger, nemi í Reykjavík, f. í Reykjavík 6. mars 1962. 

„ Thorsteinsson, Ásbjörg, húsmóðir í Reykjavík, f. í Færeyjum 13. nóvember 1937. 
Villalobos, Ricardo Eloy, tækniteiknari í Reykjavík, f. í Perú 27. október 1945. 
Wright, Linda, húsmóðir í Reykjavík, f. á Íslandi 26. mars 1955. 
Zawadzki, Ryszard Janusz, verkamaður í Vestmannaeyjum, f. í Póllandi 2. nóv. 
1950. 

- Þórunn Guðmundsdóttir, barn í Reykjavík, f. í Kolumbíu 1. ágúst 1974. 

2. gr. 
Nú fær maður, sem heitir erlendu nafni, íslenskt ríkisfang með lögum, og skulu 

þá börn hans, fædd síðan, heita íslenskum nöfnum samkvæmt lögum um mannanöfn, 

en hann skal, þá er hann hlýtur íslenskt ríkisfang, taka sér íslenskt eiginnafn — 
ásamt því sem hann ber fyrir — er börn hans taki sem kenningarnafn. Honum skal 
þó heimilt, ef hann kýs heldur, að breyta svo eiginnafni sínu, að það fullnægi kröf- 
um laga um mannanöfn. 

3. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 3. júní 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L. S.) 

  

Friðjón Þórðarson.
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LÖG 
um lagmetisiðnað og Þróunarsjóð lagmetisiðnaðarins. 

Forseti Ístanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
Þykki mínu: 

I KAFLI 

1. gr. 
Sölustofnun lagmetis er sjálfstæð stofnun með sjálfstæðan fjárhag og reikn- 

ingshald. Heimili og varnarþing hennar er í Reykjavík. 
Aðilar Sölustofnunarinnar eru þeir framleiðendur á sviði lagmetisiðnaðar, sem 

framleiða lagmeti til útflutnings. 

2. gr. 
Hlutverk Sölustofnunar lagmetis er að efla á skipulegan hátt framleiðslu og 

útflutning á niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum, svo og á rækju og öðrum 
skelfiski fyrir aðila stofnunarinnar, sé þess óskað. Í því skyni skal stofnunin m.a.: 

a) annast sölu og dreifingu á áðurnefndum sjávarafurðum og skipuleggja markaðs- 
leit og markaðsöflun erlendis með upplýsinga-, auglýsinga- og þjónustustarf- 
semi eins og nauðsynlegt telst og fjárhagsgeta leyfir hverju sinni. 

b) annast sölu á niðursoðnum og niðurlögðum sjávarafurðum til landa, þar sem 
ríkisstofnun, ríkið sjálft eða aðili fyrir þess hönd er aðalkaupandinn. Sölu- 
stofnun lagmetis hefur einkarétt til sölu og útflutnings á lagmeti til þeirra 
landa, sem ákvæði þetta nær til. Þó er viðskiptaráðherra heimilt í einstökum 

tilvikum að veita aðila utan stofnunarinnar undanþágu frá einkaréttarákvæði 
þessu, enda sýni aðilinn fram á að hann geti fengið hagkvæmara verð en 
stofnunin. Leita skal umsagnar stjórnar Sölustofnunar lagmetis áður en slík 
undanþága er veitt. 

c) stuðla eftir föngum að auknu og bættu gæðaeftirliti með framleiðslu aðila 
stofnunarinnar á öllum stigum framleiðslunnar, í þeim tilgangi að tryggja að 
sem best sé vandað til framleiðslunnar og hún uppfylli staðlaðar kröfur. 

d) stuðla að samræmingu framleiðslu verksmiðjanna eftir áætlaðri þörf og 
markaðshorfum hverju sinni. 

e) annast sameiginlegan innflutning fyrir aðila stofnunarinnar eftir því sem óskað 
er og leitast við að tryggja aðildarverksmiðjunum þær umbúðir, sem nauð- 
synlegar eru. 

f) stuðla að hagkvæmri öflun hráefnis til aðildarverksmiðjanna, og skal að því 
stefnt að hráefni til lagmetisiðnaðar sé ekki flutt úr landi óunnið, þegar ís- 
lenskur lagmetisiðnaður býr við hráefnisskort. 

g) stuðla að aukinni fjölbreytni í framleiðslu aðildarverksmiðjanna og vöruþróun. 

3. gr. 
Öllum framleiðendum lagmetis til útflutnings er heimil aðild að Sölustofnun 

lagmetis. Aðilar geta ekki slitið aðild sinni nema með eins árs fyrirvara miðað við 
áramót. Með aðild sinni fela lagmetisframleiðendur stofnuninni sölu á allri fram- 
leiðslu sinni á lagmeti erlendis og er þeim óheimilt að selja vöru sína úr landi án 
milligöngu eða heimildar stofnunarinnar.
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Öll framleiðsla, sem seld er á vegum stofnunarinnar, skal bera vörumerki 
hennar eða þá vörumerki sem stjórn hennar samþykkir hverju sinni. 

Félagsaðilum ber að lúta þeim fyrirmælum stjórnarinnar, sem hún setur með 
það fyrir augum að auka gæði framleiðslunnar. Er stjórn stofnunarinnar heimilt 
að neita um leyfi til útflutnings á þeirri framleiðslu, sem ekki stenst þær kröfur 
sem gerðar eru um gæði og skal framleiðandi bera allan skaða af slíku banni. 

Stofnunin skal tilkynna viðskiptaráðuneytinu árlega nöfn félagsaðila og er 
ráðuneytinu óheimilt að veita félagsaðilum útflutningsleyfi í eigin nafni án sam- 
þykkis stofnunarinnar. 

4. gr. 
Framleiðendur, sem eiga aðild að stofnuninni, mynda fulltrúaráð, sem skipað 

er einum fulltrúa fyrir hvern aðila. 
Stjórn stofnunarinnar skipa fimm menn og jafnmargir varamenn þeirra. Full- 

írúaráð kýs á fundi sínum fimm aðalmenn í aðalstjórn og fimm varamenn þeirra 

til eins árs í senn. Stjórnin skiptir með sér verkum. Á sama hátt kýs fulltrúaráðið 

tvo endurskoðendur og varamenn þeirra. 
Atkvæðisréttur á fulltrúaráðsfundum aðila stofnunarinnar ákvarðast af verð- 

mæti þeirrar vöru, sem stofnunin hefur fluit út fyrir aðilann á síðasta reiknings- 
ári. Enginn má þó fara með meira en 15% alls atkvæðamagns. 

Aðalfund fulltrúaráðsins skal halda árlega eigi síðar en í júní ár hvert. Auka- 
fundi skal boða þegar þurfa þykir. Fulltrúaráð skal boða til aukafundar ef tveir 
stjórnarmenn eða helmingur fulltrúaráðs krefst þess. Fundir fulltrúaráðs skulu 
boðaðir með ábyrgðarbréfi, símskeyti eða á annan jafn-sannanlegan hátt með minnst 

viku fyrirvara. 
Á aðalfundi fulltrúaráðs skal afgreiða ársreikning Sölustofnunar lagmetis fyrir 

liðið reikningsár og leggia fram sölu-, framleiðslu- og fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. 
Stjórnin ræður framkvæmdastjóra sem er prókúruhafi fyrir stofnunina og 

annast almennan rekstur í samráði við stjórnina. 

Framkvæmdastjóri ræður annað <larfslið í samráði við stjórn stofnunarinnar. 
Stjórnin tekur ákvörðun fyrir hönd stofnunarinnar um launakjör framkvæmda- 
stjóra og annarra starfsmanna. 

5. gr. 
Hver félagsaðili ber fulla ábyrgð sasnvart stofnuninni á framleiðslu þeirri, 

sem hann afhendir stofnuninni til sölumeðferðar. Verði stofnunin skaðabótaskvld 
gagnvart kaupanda vegna vörugalla, afhendinsardráttar eða rangra eða villandi 
upplýsinga framleiðanda eða annarra sambærilegra ástæðna á stofnunin endur- 
kröfurétt á viðkomandi félagsaðila. 

6. gr. 

Stofna skal sérstakan sjóð, sem nefnist stofnsjóður. Árleg greiðsla aðila í sjóð 

þennan skal nema 3%, af fob-andvirði þeirrar vörn, sem stofnunin selur fyrir aðila. 
Stofnsjóður stendur sem lán aðila Hl stofnunarinnar og má verja fé hans í þarfir 
stofnunarinnar eftir ákvörðun stjórnarinnar. Stofnsjóður er eign aðila og skiptist 
milli þeirra í réttu hlutfalli við útflutningsverðmæti hvers og eins og færist á sér- 
stakan reikning hvers aðila. 

Stjórn stofnunarinnar ákveður árlega ársvexti af stofnsjóðsinneign. 
Félagsaðilar bera takmarkaða ábyrgð á skuldbindingum stofnunarinnar með 

stofnsjóðseign sinni. 
Stofnsjóður fellur til útborgunar til félagsaðila á næstu fimm árum eftir að 

hann hættir að vera félagi eða við félagsslit. Stjórn stofnunarinnar er þó heimilt
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að greiða inneignir úr stofnsjóði fyrr, ef sérstakar ástæður mæla með því að dómi 
þeirrar stjórnar. 

7. gr. 
Sölustofnun lagmetis verður aflað tekna til starfseminnar á eftirfarandi hátt: 

a) Ríkissjóði er heimilt að ábyrgjast fyrir hönd stofnunarinnar lán sem nemur 
allt að 5 milljónum króna skv. nánari skilyrðum sem hann setur. 

b) Félagsaðilar greiða sölulaun til stofnunarinnar og skal hundraðshluti þeirra 
ákveðinn af stjórn félagsins. 

c) Stofnuninni er heimilt að taka umboðslaun fyrir þær vörur, sem hún flytur 

inn eða útvegar samkvæmt ákvörðun stjórnar. 
d) Stofnunin skal taka greiðslur fyrir veitta þjónustu til einstakra aðila, svo sem 

vegna tækniráðgjafar og vöruþróunar, sem stjórnin setur nánari reglur um, 

8. gr. 
Starfsemi Sölustofnunar lagmetis verður ekki hætt nema samþykkt verði með 

tveimur þriðju hlutum alls atkvæðamagns á tveimur fulltrúaráðsfundum í röð, þar 
sem ákvörðun um félagsslit eru eina mál á dagskrá. Eignir stofnunarinnar skulu 
skiptast í hlutfalli við stofnsjóðsinneign félagsaðila á slitadegi eftir að greiddar 
hafa verið stofnsjóðsinneignir og aðrar skuldbindingar stofnunarinnar. 

TI. KAFLI 

9. gr. 
Greiða skal iðnlánasjóðsgjald af lagmetisiðnaði skv. lögum um Tönlánasjóð 

nr. 68 í. október 1967 ásamt síðari breytingum. 
Lagmetisiðnaðurinn er undanþeginn útflutninssgjöldum af sjávarafurðum. 

MI. KAFLI 

10. gr. 
Þróunarsjóður lagmelisiðnaðarins skal vera sjálfstæð stofnun undir yfirstjórn 

iðnaðarráðherra. Hlutverk hans er að efla lagmetisiðnaðinn m. a. með því að stúðla 
að tæknilegri uppbyggingu, þróun vinnsluaðferða os vörutegunda og markaðsöflun 
erlendis. Í þessn skyni er stjórn sjóðsins heimilt að veita framleiðendum lagmetis 
Hl útflufninss og Sölnstofnun lagmetis óendurkræfa styrki eða lán með haskvæmum 
kjörnm samkvæmt ákvörðun stiórnar sióðsins hverju sinni. Ekki má verja fé sjóðs- 

ins til rekstrarstyrkja eða lána. 
Iðnaðarráðherra skipar Þróunarsjóði lagmetisiðnaðarins fimm manna stjórn 

og jafnmarga til vara með sftirfarandi hætti: Einn samkvæmt tilnefningu Sölu- 

stofnunar lagmetis eða síðar sölusamtaka lagmetisframleiðsnda, einn samkvæmt til- 

nefningu Iðntæknistofnunar Íslands, einn skv. tilnefningu Rannsóknastofnunar fisk- 
iðnaðarins, einn skv. tilnefningu sjávarútvegsráðherra, sem sé á árinn 1981 valinn 

í samráði við Samtök grásleppuhrognaframleiðenda og Sölusamband ísl. fiskfram- 

leiðenda, en síðar eftir ábendingu sölusamfaka íslenskra fiskframleiðenda, einn 

án tilnefningar og skal hann vera formaður. Á sama hátt fer um varamenn þeirra. 

11. gr. 
Tekjur Þróunarsjóðs lagmetisiðnaðarins ern fullvinnslugjald af söltuðum grá- 

sleppuhrognum, söltuðum matarhrognum og frystum þorskhrognum, sem flutt eru 
til útlanda, svo og útfluttu lagmeti. 

Fullvinnslugjald þetta skiptist þannig:



Nr. 58. 124 4. júní 1981. 

a) 1% af fob-verði saltaðra grásleppuhrogna og skal innheimta þessa gjalds falla 
niður 1. apríl 1982. 

b) 1% af fob-verði lagmetis. 
ce) 3% af fob-verði saltaðra matarhrogna og frystra þorskhrogna. 

Um gjalddaga og innheimtu fullvinnslugjalds fer á sama hátt og segir um út- 
flutningsgjald í lögum nr. 5 13. febrúar 1976. 

Enn fremur skal með sama hætti innheimta 1% gjald af fob-verði saltaðra 
grásleppuhrogna fram til 1. apríl 1982 og renni andvirði þess til Samtaka grásleppu- 
hrognaframleiðenda. 

12. gr. 
Iðnaðarráðherra setur reglugerð um nánari framkvæmd laga þessara að fengn- 

um tillögum stjórnar Sölustofnunar lagmetis og stjórnar Þróunarsjóðs lagmetis- 
iðnaðarins. 

13. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt falla úr gildi lög nr. 48 26. maí 1972, 

um Sölustofnun lagmetisiðnaðarins, með síðari breytingum. I. kafli þessara laga, 
þ. e. greinar 1—8 að báðum meðtöldum, fellur úr gildi 31. desember 1982. 

Gjört í Reykjavík 4. júní 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Hjörleifur Guttormsson. 

Nr. 59. 4. júní 1981. 
LÖG 

um stálbræðslu. 

ForsEir ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt að gerast eignaraðili að Stálfélaginu hf. og að leggja 

fram í því skyni allt að 40% af hlutafé þess, enda verði hlutafé félagsins minnst 
30% af stofnkostnaði stálbræðslunnar. 

2. gr. 
Í tengslum við aðild sína að hlutafélaginu er ríkisstjórninni heimilt: 

1. Að leggja fram allt að 12 milljónum kr. af fé ríkissjóðs sem hlutafé í nefndu 
hlutafélagi og að taka lán í þessu skyni. Framangreind upphæð miðast við láns- 
kjaravísitölu 1. apríl 1981 og breytist í samræmi við hana. 

2. Að veita ríkisábyrgð fyrir lánum eða taka lán, er hlutafélaginu verði veitt til 
byggingar verksmiðjunnar, að fjárhæð samtals 17.5 milljónum kr., eða jafnvirði 
þess í erlendri mynt enda hafi verið tryggð öflun annars lánsfjár vegna stofn- 
kostnaðar. 

3. Að fella niður aðflutnings- og sölugjöld af vélum, tækjum og varahlutum til 
verksmiðjunnar. Fjármálaráðherra setur reglur um framkvæmd þessa ákvæðis
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og aðra þætti er varða aðflutnings- og sölugjöld af efni og aðföngum til verk- 
smiðjunnar. 

Fjármálaráðherra fer með framkvæmd þessarar greinar. 

3. gr. 
Fulltrúa ríkissjóðs á aðalfundi og öðrum hluthafafundum í hlutafélagi skv. 1. 

gr. skipa iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra að jöfnu. 

4. gr. 
Hlutafélagið skal gera þær varúðarráðstafanir sem við verður komið til að varna 

tjóni á umhverfinu við framkvæmdir og verksmiðjurekstur á þess vegum og fylgja 
í hvívetna lögum um náttúruvernd, mengunarvarnir, öryggi og hollustuhætti á vinnu- 
stað svo og reglum sem settar eru samkvæmt þeim. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

- Ekki er ríkisstjórninni heimilt að gerast eignaraðili að hlutafélaginu skv. 1. gr. 
né leggja fram fé ríkissjóðs sem hlutafé skv. 1. tölulið 2. gr. né veita ríkisábyrgð 
eða taka lán skv. 2. tölulið 2. gr. fyrr en tryggð hafa verið hlutafjárframlög annarra 
aðila fyrir 60% hlutafjár, enda sé tryggður rekstrargrundvöllur fyrirtækisins með 
afurðaverði sem er sambærilegt heimsmarkaðsverði að áliti viðskiptaráðuneytisins. 

Gjört í Reykjavík 4. júní 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Hjörleifur Guttormsson. 

4. júní 1981. Nr. 60. 
LÖG 

um raforkuver. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Landsvirkjun er heimilt að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar 

— að stækka Hrauneyjafossvirkjun í allt að 280 MW af, 
— að stækka Sigölduvirkjun í allt að 200 MW afl, 
— að gera ráðstafanir sem nauðsynlegar þykja til að tryggja rekstur orkuveranna 

á Þjórsársvæðinu og koma vinnslugetu þeirra í eðlilegt horf, m.a. með Kvísla- 
veitu, stækkun Þórisvatnsmiðlunar og stiflu við Sultartanga, 

— að virkja á ármótum Þjórsár og Tungnaár við Sultartanga (Sultartangavirkjun) 
með allt að 130 MW afli.
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Ríkisstjórninni er heimilt að semja við Landsvirkjun m.a. um að reisa og reka 

eftirtaldar vatnsaflsvirkjanir. Uns þeir samningar hafa tekist skulu Rafmagnsveitur 

ríkisins hafa með höndum rannsóknir, hönnun og undirbúningsframkvæmdir í nánu 

samráði við Landsvirkjun. 

— Virkjun Blöndu í Blöndudal (Blönduvirkjun) með allt að 180 MW afli, 

— virkjun Jökulsár í Fljótsdal (Fljótsdalsvirkjun) með allt að 330 MW afli, 

— virkjun Héraðsvatna við Villinganes (Villinganesvirkjun) með allt að 40 MW 

afli. 

Einnig getur ríkisstjórnin heimilað Landsvirkjun, Rafmagnsveitum ríkisins, 

Hitaveitu Suðurnesja og/eða öðrum aðilum, er standa að virkjun jarðvarma, að 

reisa og reka jarðvarmavirkjanir til raforkuframleiðslu á háhitasvæðum eða stækka 

slík orkuver, sem fyrir eru, um samtals 50 MW, enda fullnægi aðili skilyrðum sem 

ríkisstjórnin kann að setja fyrir slíkum heimildum í því skyni að tryggja hagkvæman 

heildarrekstur raforkukerfisins. 

Virkjunaraðila er heimilt að gera nauðsynlegar ráðstafanir á vatna- og háhita- 

svæðum þeirra virkjana, sem lög þessi taka til, í því skyni að tryggja rekstur orku- 

veranna gegn truflunum og til að ná fram áætlaðri vinnslugetu. 

Virkjunaraðila er einnig heimilt að reisa og reka orkuveitur til að tengja 

framangreind orkuver við núverandi landskerfi og Rafmagnsveitum ríkisins og/eða 

Landsvirkjun er heimilt að styrkja landskerfið að því marki, sem nauðsynlegt er 

talið til að flytja orkuna til afhendingarstaða út frá landskerfinu. 

Ríkisstjórnin getur enn fremur heimilað Rafmagnsveitum ríkisins, Landsvirkjun 

og Orkubúi Vestfjarða að reisa varastöðvar með samtals allt að 50 MW afli á næstu 

10 árum í því skyni að tryggja viðunandi öryggi notenda gagnvart bilunum. 

2. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að láta ljúka undirbúningi og hönnun þeirra mann- 

virkja til útboðs, sem um getur í Í. gr. 

Tillögur um framkvæmdir við nýjar vatnsaflsvirkjanir og virkjunaráfanga, þar 

á meðal um framkvæmdaröð, skulu lagðar fyrir Alþingi til samþykktar. Skal áður 

liggja fyrir greinargerð frá Landsvirkjun, Orkustofnun, Rafmagnsveitum ríkisins og 

öðrum þeim aðilum, sem ríkisstjórnin kveður til, um þjóðhagslega hagkvæmni virkj- 

unarleiða og þýðingu þeirra fyrir raforkukerfi landsins. Jafnframt leggi ríkisstjórnin 

fram greinargerð um þá möguleika sem fyrir liggja um nýtingu orkunnar til orku- 

freks iðnaðar og sparnaðar á innfluttu eldsneyti. 

Ríkisstjórninni er heimilt að ábyrgjast f.h. ríkissjóðs lán, er virkjunaraðilar 

kunna að taka til greiðslu stofnkostnaðar vegna mannvirkja, er um getur í 1. gr. 

allt að 2000 m.kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

Ríkisstjórninni er einnig heimilt að taka lán f.h. ríkissjóðs, er komi að hluta 

eða að öllu leyti í stað ábyrgðar skv. 3. mgr. og endurlána virkjunaraðilum með 

þeim kjörum og skilmálum, sem hún ákveður. 
Fjáröflun til einstakra framkvæmdaþátta verður nánar ákvörðuð í lánsfjár- 

lögum hverju sinni. 
Þá er ríkisstjórninni á árinu 1981 heimilt að ábyrgjast lán eða taka lán og 

endurlána virkjunaraðila allt að 50 m.kr. til undirbúnings ofangreindra virkjana 

umfram það fjármagn, sem þegar hefur verið ákveðið í þessu skyni. 

3. gr. 

Heimilt er að fella niður aðflutnings- og sölugjöld af efni, vélum og tækjum 

til virkjana og orkuveitna skv. Í. gr.
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4. gr. 
Virkjunar- og rekstraraðili skv. 1. gr. er undanþeginn tekjuskatti, stimpilgjöld- 

um, útsvari, aðstöðugjaldi og öðrum gjöldum til ríkis, sýslusjóðs og sveitarfélaga 
að því er varðar framkvæmdir skv. 1. gr. Þó skal greiða sýslusjóðum og sveitar- 
félögum þau gjöld, sem rekstraraðila er gert að greiða vegna húseigna skv. öðrum 
lagafyrirmælum. 

5. gr. 
Ráðherra getur tekið eignarnámi eða heimilað virkjunaraðila að taka eignar- 

námi vatnsréttindi, lönd, mannvirki og önnur réltindi, sem nauðsynleg eru til fram- 
kvæmda, samkvæmt lögum þessum. Um framkvæmd eignarnáms fari eftir lögum 
nr. 11/1973 um framkvæmd eignarnáms. Um mat eignarnámsbóta skal fara eftir 
ákvæðum 140. gr. vatnalaga nr. 15/1923. 

6. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavik 4. júní 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Hjörleifur Guttormsson. 

4. júní 1981. . Nr. 61. 

LÖG 

um steinullarverksmiðju. 

Forseti Ístanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 
þykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að taka þátt í stofnun hlutafélags, er reisi og reki 
steinullarverksmiðju, og að leggja fram í því skyni allt að 40% af hlutafé þess, 
enda verði hlutafé félagsins minnst 30% af stofnkostnaði verksmiðjunnar. 

2. gr. 
Vegna stofnunar hlutafélagsins er ríkisstjórninni heimilt: 

1. Að leggja fram allt að 14 milljónum kr. af fé ríkissjóðs sem hlutafé í nefndu 
hlutafélagi og að taka lán í þessu skyni. Framangreind upphæð miðast við láns- 
kjaravísitölu 1. apríl 1981 og breytist í samræmi við hana. 

2. Að veita ríkisábyrgð fyrir lánum eða taka lán, er hlutafélaginu verði veitt til 

byggingar verksmiðjunnar, að fjárhæð samtals allt að 21 milljón kr., eða jafn- 
virði þess í erlendri mynt, þó ekki meira en 25% af heildarlánsfjárþörf vegna 
stöfnkostnaðar. 

3. Að fella niður aðflutnings- og sölugjöld af vélum, tækjum og varahlutum til 
verksmiðjunnar. Fjármálaráðherra setur regiur um framkvæmd þessa ákvæðis 
og aðra þætti er varða aðflutnings- og sölugjöld af efni og aðföngum til verk- 
smiðjunnar. 
Fjármálaráðherra fer með framkvæmd þessarar greinar.
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ð. gr. 

Fulltrúa ríkissjóðs á aðalfundi og öðrum hluthafafundum í hlutafélagi skv. 1. 

gr. skipa iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra að jöfnu. 

4. gr. 

Hlutafélagið skal gera þær varúðarráðstafanir sem við verður komið til að varna 

tjóni á umhverfinu við framkvæmdir og verksmiðjurekstur á þess vegum og fylgja 

í hvívetna lögum um náttúruvernd, mengunarvarnir, öryggi og hollustuhætti á vinnu- 

stað svo og reglum sem settar eru samkvæmt þeim. 

5. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ákvæði til bráðabirgða. 
Ekki er ríkisstjórninni heimilt að taka þátt í stofnun hlutafélags skv. 1. gr. 

né leggja fram fé ríkissjóðs sem hlutafé skv. 1. tölulið 2. gr. né veita ríkisábyrgð 

eða taka lán skv. 2. tölulið 2. gr. fyrr en tryggð hafa verið hlutafjárframlög ann- 

arra aðila fyrir 60% af hlutafé væntanlegs félags og aflað hefur verið öruggra 

viðskiptasambanda. 

Gjört í Reykjavik 4. júní 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Hjörleifur Guttormsson. 

Nr. 69. 4. júní 1981. 
LÖG 

um sjóefnavinnslu á Reykjanesi. 

Forseri Ístanns 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

þykki mínu: 

1. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt með hliðsjón af lögum nr. 47/1976, um undirbúnings- 

félag saltverksmiðju á Reykjanesi, að beita sér fyrir stofnun hlutafélags er reisi 
og reki sjóefnavinnslu á Reykjanesi til vinnslu á saltefnum og öðrum efnum, sem 
til falla við þá vinnslu. 

Heiti hlutafélagsins verði Sjóefnavinnslan h.f. Málefni Sjóefnavinnslunnar h.f. 
heyra undir iðnaðarráðherra. 

2. gr. 
Ríkisstjórnin skal kveðja Undirbúningsfélag saltverksmiðju á Reykjanesi h.f. 

svo og aðra aðila, sem áhuga hafa á málinu, til samvinnu um stofnun og starfrækslu 
hlutafélags skv. 1. gr. 

Nú tekst ekki að afla meiri hluta hlutafjár á almennum markaði innanlands og 
leggur þá ríkisstjórnin til meiri hluta hlutafjár í félaginu. 

Hlutafé félagsins skal vera a. m. k. 25% af áætluðum stofnkostnaði verksmiðj- 

unnar.
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3. gr. 
Hlutafélaginu er heimilt að hefja undirbúning að framleiðslu á natríumklórati 

til útflutnings. Til samvinnu um þann undirbúning er því heimilt að kveðja aðila, 
sem áhuga hafa á slíkri vinnslu. 

4, gr. 
Iðnaðarráðherra getur heimilað hlutafélaginu að reisa og reka raforkuver allt 

að 10 MW að stærð, í tengslum við starfrækslu fyrirtæk'sins. 

o. gr. 
Vegna stofnunar hlutafélagsins er ríkisstjórninni heimilt: 

Í. Að leggja fram allt að 45 milljónum kr. af fé ríkissjóðs sem hlutafé í nefndu 
hlutafélagi og taka lán í þessu skyni. Framangreind upphæð miðast við láns- 
kjaravísitölu 1. apríl 1981 og breytist í samræmi við hana. 

2. Að veita ríkisábyrgð fyrir lánum eða taka lán, er hlutafélaginu verði veitt til 
byggingar verksmiðjunnar, að fjárhæð allt að 105 millj. kr., eða jafnvirði þess 

í erlendri mynt. 
3. Að fella niður aðflutnings- og sölugjöld af vélum, tækjum og varahlutum til 

verksmiðjunnar. Fjármálaráðherra setur reglur um framkvæmd þessa ákvæðis 
og aðra þætti er varða aðflutnings- og sölugjöld af efni og aðföngum til verk- 
smiðjunnar. 

4. Að greiða lán, sem Undirbúningsfélag saltverksmiðju á Reykjanesi h.f. hefur 
tekið vegna kostnaðar við rannsóknir á undanförnum árum. Yfirtaka ríkissjóðs 
á þeim skuldum skal ekki hafa áhrif á mat hlutabréfa skv. 6. gr. 
Fjármálaráðherra fer með framkvæmd þessarar greinar. 

6. gr. 
Slíta má Undirbúningsfélagi saltverksmiðju á Reykjanesi h.f., sbr. 2. mgr. 3. gr. 

laga nr. 47/1976, með þeim hætti að sameina það Sjóefnavinnslunni h.f. og má 

ákveða að hluthafar Undirbúningsfélagsins skipti á hlutabréfum sínum í því félagi 
og jafngildi þeirra í hlutabréfum í Sjóefnavinnslunni h.f. 

7. gr. 

Heimilt er að undanþiggja hlutabréf í félaginu stimpilgjaldi. 

8. gr. 
Fulltrúa ríkissjóðs á aðalfundi og öðrum hluthafafundum í hlutafélagi skv. 1. gr. 

skipa iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra að jöfnu. 
Fulltrúar í stjórn hlutafélagsins skulu kjörnir á aðalfundi nema fulltrúar ríkis- 

ins, sem skulu skipaðir af iðnaðarráðherra og fjármálaráðherra að jöfnu, svo og 
varamenn þeirra. Verði um meirihlutaaðild ríkisins að ræða í félaginu skipar iðn- 
aðarráðherra formann stjórnar. 

9. gr. 
Hlutafélagið skal gera þær varúðarráðstafanir, sem við verður komið til að 

varna tjóni á umhverfinu við framkvæmdir og verksmiðjurekstur á þess vegum, 
og fylgja í hvívetna lögum um náttúruvernd, mengunarvarnir, öryggi og hollustu- 
hætti á vinnustað, svo og reglum sem settar eru samkvæmt þeim. 

10. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi.
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Ákvæði til bráðabirgða. 

Ekki er heimilt að hefja framkvæmdir við stækkun verksmiðjunnar í 40 þús. 
tonna afköst fyrr en Alþingi hefur heimilað byggingarframkvæmdir með þings- 
ályktun. Þó er heimilt að ljúka hönnun, bora gufuholu og setja upp gufuhverfil 

til rafmagnsframleiðslu. 

Gjört í Reykjavík 4. júní 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Hjörleifur Guttormsson. 

Nr. 63. . 5. júní 1981. 
LÖG 

um kerfisbundna skráningu á upplýsingum, er varða einkamálefni. 

Forseti ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

1. KAFLI 

Gildissvið laganna. 

1. gr. 
Lög þessi taka til hvers konar kerfisbundinnar skráningar á upplýsingum 

varðandi einkamálefni einstaklinga, svo og fjárhagsmálefni einstaklinga, stofnana, 
fyrirtækja eða annarra lögpersóna, sem sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari. 
Lögin taka bæði til skráningar af hálfu atvinnurekenda, fyrirtækja, félaga og 
stofnana og til skráningar á vegum opinberra aðila. Með kerfisbundinni skráningu 
upplýsinga er átt við söfnun og skráningu ákveðinna og afmarkaðra upplýsinga 
í skipulagsbundna heild. 

Ákvæði laganna eiga við um upplýsingar um einkamálefni, er varða tiltekinn 
aðila, þótt hann sé ekki nafngreindur, ef hann er sérgreindur með nafnnúmeri eða 
skráningarauðkenni, sem unnt er að persónugreina fyrir þá, sem búa yfir grein- 
ingarlykli. 

2. gr. 
Æviskrárritun samkvæmt lögum nr. 30/1956 fellur utan marka laga þessara, 

svo og skráning í þágu ættfræðirannsókna og æviskrárrita. 

II. KAFLI 

Heimild til skráningar. 

3. gr. 
Kerfisbundin skráning upplýsinga, er 1. gr. tekur til, er því aðeins heimil að 

slík skráning sé eðlilegur þáttur í starfsemi viðkomandi aðila og taki einungis til 

þeirra, er tengjast starfi hans eða verksviði, svo sem viðskiptamanna, starfsmanna 

eða félagsmanna.
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4. gr. 
Óheimilt er að skrá upplýsingar, er varða þjóðflokk manna, kynþátt og ltar- 

hátt, svo og skoðanir þeirra á stjórnmálum eða einstökum stjórnmálalegum efnum 
og á trúmálum, nema sérstök lagaheimild standi til þess. Skráning er þó heimil, ef 
hinn skráði hefur látið í té upplýsingar eða þeirra er aflað með samþykki hans og 
við þær aðstæður, að honum getur eigi dulist, að ætlunin er að skrá þær með þeim 
hætti, er greinir í 3. gr. Það er enn fremur skilyrði, að aðila sé brýn nauðsyn vegna 
starfsemi sinnar að skrá upplýsingarnar. 

Akvæði 1. málsgr. eiga einnig við um upplýsingar varðandi brotaferil manna, 
kynlíf þeirra og heilsuhagi, notkun þeirra á áfengi og öðrum vímugjöfum og svipuð 
einkalifsatriði. Opinberum aðilum, þ. á m. læknum og sjúkrahúsum, er þó heimil 
skráning án vitur dar eða samþykkis hins skráða, standi til þess sérstök lagaheimild 
eða skráning sé ótvírætt nauðsynleg vegna notagildis skránna, sbr. 3. gr. 

5. gr. 
Söfnun og skráning upplýsinga, sem varða fjárhag manna og lögpersóna eða 

lánstraust, er óheimil án starfsleyfis er tölvunefnd veitir, enda sé ætlunin að veita 

öðrum fræðslu um þau efni. 
Eigi er heimilt að færa í skrá samkvæmt 1. málsgr. aðrar upplýsingar en nafn 

manns eða fyrirtækis, heimilisfang, nafnnúmer eða fyrirtækjanúmer, stöðu, atvinnu 
og upplýsingar, sem tiltækilegar eru á opinberum skrám, án þess að skýra viðkom- 
andi frá. Ef önnur atriði eru tekin á skrá ber aðila að skýra viðkomandi, sem 

greindur er í fyrsta skipti á skrá, frá því innan fjögurra vikna frá skráningu og gera 
honum grein fyrir heimild hans til að fá skýrslu um efni skráningar, sbr. 11. gr. 

Upplýsingar um fjárhag og atriði, er varða mat á lánstrausti, má aðeins láta 
öðrum í té bréflega. Þegar fastir viðskiptamenn eiga í hlut, má þó veita upplýsingar 
munnlega, en nafn og heimilisfang fyrirspyrjanda skal þá skráð og gögn um það 
varðveitt í a. m.k. 6 mánuði. 

Skriflegar upplýsingar, sem veittar eru samkvæmt 3. málsgr., skulu vera dag- 
settar og eðlilegs fyrningartíma þeirra getið. 

6. gr. 
Eigi er heimilt að tengja saman skrár, er falla undir ákvæði laga þessara, nema 

um sé að ræða skrár sama skráningaraðila. Með sama skráningaraðila er hér átt við 
sama fyrirtæki, félag eða stofnun hins opinbera. Með samtengingu skráa er hér jafnt 
átt við vélræna sem og handunna færslu upplýsinga milli skráa. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. málsgr. er heimilt að tengja við skrá upplýsingar um nafn, 
nafnnúmer, fyrirtækjanúmer, svo og heimilisfang eða aðsetur, enda þótt slíkar upp- 
lýsingar séu sóttar í skrá annars aðila. 

Tölvunefnd getur veitt undanþágu frá ákvæðum 1. málsgr. þegar sýnt er fram 
á að brýna nauðsyn beri til, sbr. 3. gr. og 4. málsgr. 16. gr. 

III. KAFLI 

Skráning upplýsinga og varðveisla þeirra. 

7. gr. 
Beita skal virkum ráðstöfunum, er komi í veg fyrir að upplýsingar séu misnotaðar 

eða komist til óviðkomandi manna. 

Afmá skal skráðar upplýsingar, sem vegna aldurs eða af öðrum ástæðum 
hafa glatað gildi sínu, miðað við það hlutverk, sem skrá er ætlað að gegna. Skrár, sem
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sífellt eru í notkun, skulu geyma upplýsingar, sem á hverjum tíma eru réttar, en 
úreltar upplýsingar skal afmá. 

Tölvunefnd getur leyft að afrit eða útskriftir úr skrám verði varðveittar í Þjóð- 

skjalasafni eða öðrum skjalasöfnum með nánar ákveðnum skilmálum. 

8. gr. 
Nú hafa upplýsingar eða mat varðandi fjárhag og lánstraust verið látnar í té til 

annarra og þær reynast rangar eða villandi. Er ábyrgum aðila samkv. 5. gr. þá skylt 
að senda án tafar öllum þeim, sem fengið hafa slíkar upplýsingar frá honum síðustu 
6 mánuði, svo og hinum skráða, skriflega leiðréttingu. Hinn skráði skal og fá í hendur 
greinargerð frá aðila um, hverjum leiðréttingar hafi verið sendar. 

9. gr. 
Nú geyma tilteknar skrár upplýsingar, sem líklegt þykir, að muni hafa notagildi 

fyrir erlend ríki, og skal þá koma við öryggisráðstöfunum, sem gera kleift að eyði- 
leggja skrár án tafar, ef styrjöld brýst út eða uggvænt þykir, að til styrjaldarátaka 
komi. 

IV. KAFLI 

Um rétt skráðra aðila. 

10. gr. 
Nú telur aðili að upplýsingar um einkamálefni hans séu færðar í tiltekna skrá. 

Getur hann þá óskað þess við þann, sem ábyrgur er fyrir skráningu, að honum sé 
skýrt frá efni upplýsinganna. Er skylt að verða við þeim tilmælum án ástæðulausrar 
tafar. 

Nú telur maður, að upplýsingar um hagi sína séu ritaðar í sjúkraála eða önnur 
sjúkraregistur eða sjúkraskrár, og vill hann fá vitneskju um efni þeirra. Skal hann 
þá óska þess við heimilislækni sinn, eða annan þann lækni, sem fjallað hefur um 
heilsuhagi hans, að hann leiti eftir upplýsingum þessum frá þeim, sem ábyrgur er 
fyrir skráningu. Þessi aðili skýrir lækninum frá upplýsingunum, svo að honum sé 
kleift að koma þeim á framfæri við viðkomanda. 

Ákvæði 1. málsgr. gildir ekki, ef hagsmunir hins skráða af því að fá vitneskju 
um efni upplýsinga þykja eiga að víkja að nokkru eða öllu fyrir ótvíræðum almenn- 
ingshagsmunum eða öðrum veigamiklum einkahagsmunum. Ef svo er háttað um 
nokkurn hluta upplýsinga, en eigi aðra hluta þeirra, þá skal beiðanda veitt vitneskja 
um þá hluta, sem eigi þykir varhugavert að skýra frá. 

Tölvunefnd getur ákveðið, að skrár séu þegnar undan ákvæðum þessum, ef ætla 
má, að sérregla 3. málsgr. muni hafa í för með sér, að tilmælum um upplýsingar úr 
slíkum skrám verði almennt hafnað. 

11. gr. 
Nú telur aðili að upplýsingar um hann séu skráðar samkvæmt 5. gr. og er þá 

skráningaraðila skylt að beiðni hans að skýra honum frá efni þeirra upplýsinga og 
þess mats, sem aðilinn hefur látið frá sér fara til annarra á síðustu 6 mánuðum varð- 

andi hagi beiðanda. Aðilanum er einnig skylt að greina hinum skráða frá því, hverjar 
upplýsingar eru skráðar um hagi hans, þar með talið mat á fjárhag hans. 

Nú hefur aðili samkv. 5. gr. í vörslum sínum frekari gögn um skráðan mann eða 
stofnun en þau, sem beiðni lýtur að, og er honum þá skylt að gera beiðanda grein 
fyrir þeim. 

Hinn skráði aðili á eigi kröfu til þess, að honum sé skýrt frá því, hvaðan upp- 
lýsingarnar stafa.
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12. gr. 
Nú óskar sá, sem tekinn hefur verið á skrá samkv. 5. gr., að skráningaraðili afmái 

eða leiðrétti atriði, er varða fjárhag hans eða mat á lánstrausti hans, og er honum 
þá skylt að svara því án ástæðulausrar tafar og Í síðasta lagi innan 4 vikna frá því, 
að tilmæli bárust. 

Nú synjar aðili, sem er ábyrgur fyrir skráningu, tilmælum samkv. 1. málsgr., 
og getur hinn skráði þá innan 4 vikna frá móttöku svars eða innan 4 vikna frá lokum 
svarafrests samkv. 1. málsgr. óskað eftir því við tölvunefnd, að hún skeri úr um 
kröfu um afmáingu upplýsinga eða leiðréttingu þeirra. Ákvæði 8. gr. eiga við, ef fallist 
er á kröfuna. 

13. gr. 
Nú telur skráður aðili, að upplýsingar um hann í skrám, er lög þessi taka til, séu 

efnislega rangar eða villandi, og getur hann þá krafist þess, að sá, sem ábyrgur er 
fyrir skráningu, færi þær í rétt horf eða afmái þær. 

Nú telur maður eða fyrirsvarsmaður félags, fyrirtækis eða stofnunar, að nafn 
hans eða félags o.s.frv. sé fært á skrá, sem notuð er til útsendingar dreifibréfa, til- 
kynninga, auglýsinga eða áróðurs, og getur hann þá óskað þess, að nafnið sé afmáð 
af viðkomandi skrá, og er þá skylt að verða við því. 

Nú neitar sá, sem ábyrgur er fyrir skrá, að fallast á kröfu samkv. 1. eða 2. málsgr. 
eða hefur eigi svarað slíkri kröfu innan 4 vikna, og getur aðili þá krafist þess, að 
tölvunefnd kveði á um, hvort kröfu um afmáingu upplýsinga eða leiðréttingu þeirra 
beri að taka til greina. 

Nú fellst tölvunefnd á kröfu manns um leiðréttingu eða afmáingu, og leggur hún 
þá fyrir skráningaraðila að leiðrétta upplýsingar eða afmá þær. 

14. gr. 
Nú rís ágreiningur eða vafamál vakna í sambandi við heimild manna til að fá 

upplýsingar samkvæmt 1. málsgr. 10. gr. eða 11. gr., og má þá leggja málið fyrir 
tölvunefnd til úrlausnar. 

15. gr. 
Heimilt er skráningaraðila að krefjast sanngjarns gjalds fyrir veitingu upplýs- 

inga samkvæmt 1. málsgr. 10. gr. eða 11. gr. 
Tölvunefnd getur sett ákvæði um hámarksgjald í þessu sambandi. 

V. KAFLI 

Upplýsingar látnar í té öðrum en hinum skráða. 

16. gr. 

Eigi má skýra frá upplýsingum úr skrám, er lög þessi taka til, nema með sam- 
þykki hins skráða aðila eða skráðra upplýsinga hafi verið aflað með vitund þess 
skráða og á þann hátt, að honum sat ekki dulist að ætlunin væri að veita öðrum 
aðgang að upplýsingunum, enda falli slík upplýsingamiðlun undir eðlilega starfsemi 
skráningaraðilans. 

Heimilt er að skýra frá upplýsingum, ef ekki er unnt að rekja þær til ákveðinna 
einstaklinga eða lögpersóna. 

Um miðlun upplýsinga úr skrám, er falla undir í. málsgr. 5. gr., gilda ákvæði 
þeirrar greinar. Enn fremur skal virða ákvæði 3. málsgr. 10. gr. Þá skerði ákvæði 1. 
málsgr. ekki ákvæði 3. málsgr. 7. gr.
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Heimilt er að skýra frá upplýsingum, sbr. 1. málsgr., leiði slíkt af öðrum lögum 
eða stjórnvaldsreglum. Enn fremur er heimilt að veita stjórnvaldsstofnun upplýsingar 
sem nauðsynlegar eru vegna eðlilegrar starfsemi stofnunarinnar. Ekki má þó láta í té 
upplýsingar, sem sérstök þagnarskylda hvílir á samkv. lögum eða stjórnvaldsreglum. 

17. gr. 
Heimilt er að veita lækni eða tannlækni, sem hefur mann til læknismeðferðar, 

upplýsingar úr sjúkraál sjúkrahúss eða öðrum sjúklingaskrám þess varðandi mann 
þennan. Upplýsingar geta einnig, þegar læknir á í hlut, tekið til annarra manna, 
einkum vandamanna viðkomandi manns, þegar slíkt er talið skipta máli vegna 
læknismeðferðar á hinum skráða manni. 

18. gr. 
Nú er sýnt fram á af hálfu einstaklings, fyrirtækis, félags eða stofnunar, að 

þessum aðilum sé þörf á tilteknum skráðum upplýsingum vegna ákveðins dóms- 
máls eða annarra slíkra lagananðsynja, og er þá heimilt að láta í té upplýsingar 
til bess, sem lagahagsmuni hefur af upplýsingum, enda sé ótvírætt, að þörfin á 
að fá þær vegi byngra en tillitið til þess, að upplýsingum sé haldið leyndum. Þetta 
á þó ekki við um upplýsingar, sem þagnarskylda ríkir um samkvæmt sérstökum 
lagaákvæðum eða stjórnvaldsreglum. 

VI. KAFLI 

Um tölvuþjónustu. 

19. gr. 
Einstaklingum, fyrirtækium eða stofnunum. sem annast tölvuþjónustu fyrir 

aðra aðila, er óheimilt að varðve'ta eða vinna úr upplýsingum um einkamálefni sem 
falla undir sérákvæði 4. gr.. eða 5. sr. eða undanþáguákvæði 3. málsgr. 6. gr., nema 

hafa til bess starfsleyfi er tölvunefnd veitir. 
Með tölvuþjónustu er átt við sérhvern starfsþátt í sjálfvirkri gagnavinnslu með 

tölvutækni. 
Aðili samkvæmt 1. málsgr. má ekki án samhykkis verkbeiðanda nota upplýs- 

ingar, sem hann fær í sambandi við framkvæmd umbeðins verks, í öðru skyni en 
til að leysa bað sérstaka verkefni, sem verkbeiðni lýtur að. Er honum óheimilt að 
varðveita gðsn um bær hiá öðrum eða láta þær öðrum í hendur. Þegar sérstak- 
lega stendur á, svo sem vegna skynd'legrar bilunar á tölvubúnaði, er aðila þó 
heimilt að láta framkvæma tölvuvinnslu hjá öðrum. enda bótt síðargreindi aðilinn 
hafi ekki starfsleyfi til slíkrar vinnslu. Gögnin og vinnsla þeirra skulu þó eftir sem 
áður vera á áhyrgð þess, sem upphaflega tók að sér verkið, að því er varðar 
ákvæði laga þessara. 

20. gr. 
Starfsmenn við tölvubjónustufyrirtæki samkvæmt 19. gr. eru þagnarskyldir um 

þau atriði, sem beir komast að við störf sín, og skulu undirrita þagnarheit, áður 
en þeir taka til starfa. 

Nú vinnur tölvubjónustufyrirtæki, sem ekki er rekið af opinberum aðila, að 
verkefnum fyrir slíka aðila, og eru starfsmenn þess þá þagnarskyldir um þau 
atr'ði, sem Þeir komast að við framkvæmd verkefnisins. með sama hætti og þeir 
opinberu starfsmenn, sem unnið hafa að því. Brot starfsmanns á þagnarskyldu 
varðar, þegar svona stendur á, refsingu samkvæmt 136. gr. almennra hegningar- 
laga.
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VII. KAFLI 

Söfnun upplýsinga hér á landi til tölvuúrvinnslu erlendis. 

21. gr. 
Kerfisbundin söfnun og skráning upplýsinga um einkamálefni til geymslu eða 

úrvinnslu erlendis er óheimil. Tölvunefnd getur þó heimilað hana, ef sérstaklega 
hagar til. 

Skrá eða frumgögn, sem geyma upplýsingar þær, er greinir í 4. gr. má eigi 
láta af hendi til geymslu eða úrvinnslu erlendis, nema samþykki tölvunefndar 

komi til. 
Leyfi samkv. 1. og 2. málsgr. má því aðeins veita. að tölvunefnd telji, að af- 

hending skráa eða gagna skerði ekki til muna vernd þá, sem lögin búa skráðum 
mönnum eða löspersónum. 

Dómsmálaráðherra getur, að fenginni umsögn tölvunefndar, ákveðið í reglu- 
gerð, að ákvæði 1. og 2. málser. eisi ekki við um tilteknar skrár eða upplýsinga- 
svið eða að ákvæðin gildi ekki gagnvart ákveðnum löndum, ef þjóðréttarsamn- 
ingar lúta að slíku eða tillit til alþjóðlegs samstarfs mælir með því. 

VIT. KAFLI 

Um eftirlit með lögum þessum. 

22. gr. 
Dómsmálaráðherra skal skipa 3 manna nefnd, sem kölluð er tölvunefnd í 

lögum þessum. Nefndin skal skipuð til 4 ára í senn. Formaður hennar skal vera 

lögfræðingur, sem fullnægir skilyrðum tl að vera dómari. Einn nefndarmaður 

skal vera sérfróður vm tölvu- og skráninsarmálefni. Hann skal tilnefndur af 

Skýrslutæknifélagi Íslands. Varamenn eru skinaðir með sama hætti til fjögurra ára 
í senn, og skulu varamenn fullnægia sömu skilyrðum sem aðalmenn. 

Starfsmaður dómsmálaráðuneytisins skal vera ritari nefndarinnar. 

Tölvunefnd hefur eftirlit með framkvæmd laga þessara og leysir úr ágrein- 

ingsefnum, svo sem greinir Í lögum þessum. 

23. gr. 
Tölvunefnd veitir starfsleyfi samkvæmt 5. og 19. sr. og heimildir samkvæmt 

3. málsgr. 6. gr., 3. málsgr. 7. gr. og 21. gr. 

Dómsmálaráðherra getur ákveðið eðlilegt gjald er greiða skal fyrir veitingu 
leyfa og he/milda samkvæmt 1. málsgr. 

24. gr. 
Ákvæði þessarar greinar gilda um skráningarstarfsemi er fellur undir ákvæði 

4. gr. eða 1. málsgr. 5. gr. 

Tölvunefnd getur lagt fyrir aðila að hætta skráningu eða láta ekki öðrum í té 
upplýsingar úr skrám sínum eða gögnum, enda gangi starfsemin í berhösg við 
ákvæði laga þessara að mati tölvunefndar. svo og að einstakar upplýsingar á skrám 
séu afmáðar eða skrár í heild sinni séu eyðilagðar. 

Tölvnnefnd setur enn fremur lagt fyrir ábyrgan skráningaraðila að afmá skrán- 
ingu um einstök atriði eða leiðrétta hana, enda sé um atriði að ræða, sem annað- 
hvort er óheimilt að taka á skrá eða tölvunefnd telur röng eða villandi. 

Tölvunefnd getur bannað að viðhafa nánar tiltekna aðferð við söfnun upplýsinga 
til tölvuvinnslu eða við að koma á framfæri upplýsingum til annarra, enda telji 
hún, að aðferð sú, sem viðhöfð er, hafi í för með sér verulega hættu á, að skráning
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eða upplýsingamiðlun verði röng eða villandi, eða að um sé að ræða atriði, sem 
eigi má taka á skrá. 

Tölvunefnd getur lagt fyrir aðila, sem ábyrgð ber á starfsemi, er lýtur lögunum, 
að koma við sérstökum úrræðum til tryggingar því, að eigi verði skráð atriði, sem 
óheimilt er að taka á skrá, eða miðlað verði upplýsingum um slík atriði. Hinu sama 
gegnir um atriði, sem eru röng eða villandi. Enn fremur er tölvunefnd rétt að 

krefjast þess af ábyrgum skráningaraðila, að hann hlutist til um ráðstafanir, sem 
komi í veg fyrir eða dragi úr hættu á, að skráðar upplýsingar verði misnotaðar 
eða komist til vitundar óviðkomandi mönnum. 

25. gr. 
Úrlausnir tölvunefndar verða eigi bornar undir aðrar stjórnvaldsstofnanir. 

26. gr. 
Tölvunefnd getur sett reglur um form og efni tilkynninga og umsókna sam- 

kvæmt lögum þessum. 
Nú er tölvunefnd ætlað að veita samþykki til einstakra aðgerða samkvæmt 

lögum þessum, og er henni þá heimilt að binda samþykkið skilyrðum og tíma- 
binda það. 

27. gr. 
Tölvunefnd skal árlega birta skýrslu um starfsemi sína. Í skýrslunni skal 

birta þau starfsleyfi, sem nefndin hefur veitt, reglur, sem hún hefur sett, og 
úrskurði, sem hún hefur kveðið upp. Í ársskýrslu tölvunefndar skal og greina frá 
þeirri starfsemi nefndarinnar annarri, er ætla má að almenningur láti sig varða 
eða hafi hagsmuni af að vita. 

IX. KAFLI 

Um refsingar og önnur viðurlög við brotum á lögunum. 

28. gr. 
Brot á 4—6. gr., 8. gr., 11. gr., 1. málsgr. og 2. málslið 2. málsgr. 12. gr., 3. málsgr. 

13. gr., 1. málsgr. 16. gr., 1. og 3. málsgr. 19. gr. 1. málsgr. 20. gr., svo og Í. og 
2. málsgr. 21. gr. varða sektum eða varðhaldi, nema þyngri refsing liggi við sam- 
kvæmt öðrum lögum. 

Sömu refsingu varðar að vanrækja að fara eftir úrlausn tölvunefndar samkvæmt 
2. málsgr. 12. gr. og 4. málsgr. 13. gr. 

Sömu refsingu varðar enn fremur að virða ekki skilyrði, sem sett er fyrir 
leyfi til starfrækslu, er lýtur lögum þessum eða stjórnvaldsreglum, settum sam- 
kvæmt þeim, svo og að sinna ekki boði eða banni, sem uppi hefur verið haft sam- 
kvæmt lögum þessum eða stjórnvaldsreglum, settum samkvæmt þeim. 

Nú er brot framið í starfsemi, sem hlutafélag, samvinnufélag eða annað at- 
vinnufyrirtæki hefur með höndum, og má þá leggja sektarrefsingu á félagið sem 
slíkt. 

29. gr. 
Þann, sem rekur starfsemi eða tekur þátt í starfsemi, sem greind er í 5. eða 

19. gr., án leyfis, má auk refsingar svipta rétti til starfrækslu þeirrar, sem hann 
hefur með höndum, enda gefi brot til kynna nærlæga hættu á misnotkun manns 
í sambandi við skráningarstarfsemi. Sama er um brot á 4. gr. Að öðru leyti eiga 
ákvæði 1. og 2. málsgr. 68. gr. almennra hegningarlaga hér við. 

Gera má upptæk með dómi tæki, sem stórfelld brot á lögum þessum eru framin 
með, svo og hagnað af broti, og eiga ákvæði 69. gr. alm. hegningarlaga hér við.
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X. KAFLI 

Gildistaka og lagaframkvæmd. 

30. gr. 
Lög þessi taka gildi 1. janúar 1982 og falla úr gildi 31. desember 1985. Leita 

skal starfsleyfa samkvæmt 5. og 19. gr. og heimilda samkvæmt 3. málsgr. 6. gr., 

3. málsgr. 7. gr. og 21. gr. vegna starfsemi, sem hafin er fyrir gildistöku laganna, 
innan 3 mánaða frá gildistökunni. 

Dómsmálaráðherra skal láta endurskoða lögin og leggja fram frumvarp þar 
að lútandi fyrir Alþingi í þingbyrjun haustið 1984. 

3l. gr. 
Dómsmálaráðherra er heimilt að setja reglugerð um framkvæmd laga þessara. 

Gjört í Reykjavík, 5. júní 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) nn 

Friðjón Þórðarson. 
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LÖG 

um atvinnuleysistryggingar. 

Forseti ÍsLaNDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með sam- 

Þykki mínu: 

I. KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 
Þeir félagar í stéttarfélögum, sem atvinnulausir verða, eiga rétt á bótum úr 

Atvinnuleysistryggingasjóði samkvæmt því, sem fyrir er mælt í lögum þessum. 

2. gr. 
Stéttarfélög eru samtök manna, sem vinna í þjónustu annarra og taka laun fyrir 

vinnu sína, og hafa það meginverkefni að koma fram sem samningsaðili við atvinnu- 
rekendur um kaup og kjör félagsmanna sinna og fullnægja að öðru leyti reglum 
um stéttarfélög samkvæmt lögum um stéttarfélög og vinnudeilur. 

3. gr. 
Ákvæði laga þessara taka ekki til félagsmanna í samtökum opinberra starfs- 

manna, lækna, lögfræðinga, endurskoðenda, verkfræðinga né annarra sambærilegra 

aðila. 
4. gr. 

Félagi í stéttarfélagi, sem auk þess að stunda vinnu hjá gjaldskyldum atvinnu- 

rekanda, sbr. 9. gr., stundar sjósókn á eigin fari, á rétt til bóta úr Atvinnuleysistrygg- 

ingasjóði, enda óski hann þess í skattframtali sínu og geri örugga grein fyrir tíma- 
lengd sjósóknar sinnar. A
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II. KAFLF 

Um stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs o. fl. 

5. gr. 
Atvinnuleysistryggingasjóður skal inna af hendi þær bætur, er um ræðir í 1. gr. 

Árlegar tekjur sjóðsins eru þessar: 

a) Tögjöld atvinnurekenda skv. 10. gr. 
b) Framlag frá sveitarfélögum skv. 14. gr. 
c) Framlag úr ríkissjóði skv. 15. gr. 
d) Vextir af innistæðufé sjóðsins og verðbréfum. 

6. gr. 
Stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs skipa 7 menn, tveir tilnefndir af Alþýðu- 

sambandi Íslands, einn tilnefndur af Vinnuveitendasambandi Íslands og fjórir kosnir 
af sameinuðu Alþingi með hlutfallskosningu. Varamenn skulu vera jafnmargir og 
aðalmenn og valdir með sama hætti og þeir. Skipun stjórnar fer fram að loknum 
hverjum almennum alþingiskosningum. 

Ráðherra skipar formann og varaformann sjóðsstjórnar úr hópi aðalmanna. 
Ráðherra ákveður þóknun stjórnarmanna, sem greiðist úr Atvinnuleysistrygginga- 
sjóði. 

7. gr. 
Tryggingastofnun ríkisins skal annast sjóðsvörslu, reikningshald og daglega 

afgreiðslu fyrir Atvinnuleysistryggingasjóð í umboði sjóðsstjórnar og undir umsjá 
hennar. ' 

Sjóðurinn skal greiða stofnuninni þóknun fyrir þjónustu hennar samkvæmt 
samkomulagi milli aðila. Náist ekki samkomulag skal ráðherra skera úr ágreiningi. 

Handbært fé sjóðsins skal Tryggingastofnun ríkisins ávaxta, eftir því sem við 
verður komið. í lánastofnunum á þeim stöðum, þar sem fé sjóðsins fellur til. 

8. gr. 
Reikningar Atvinnuleysistryggingasjóðs skulu endurskoðaðir af ríkisendur- 

skoðun. Þeir skulu birtir ár hvert í Lögbirtingablaði. 

TTT. KAFLI 

Um iðgjöld. 

9. gr. 
Hver launagreiðandi, sem hefur í þjónustu sinni mann, 16 ára og eldri, er tekur 

laun samkvæmt kjarasamningi eða launataxta stéttarfélags, sbr. þó 2. og 3. gr., svo 
og iðnnema, skal greiða iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs. Þeir sem um ræðir Í 
4. gr. skulu greiða iðgjöld vegna sjósóknar sinnar. 

I0. gr. 
Atvinnurekandi skal greiða iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs, er sé 1% 

af útborguðu vikukaupi fyrir dagvinnu, skv. 8. launaflokki A. Verkamannasambands 
Íslands, lægsta starfsaldursþrepi, vegna hverrar vinnuviku, sem starfsmaður vinnur í 
þjónustu hans. Sé um að ræða fasta starfsmenn, reiknast árið 52 tryggingarvikur, en 
hjá öðrum starfsmönnum reiknast hverjar unnar 40 klukkustundir ein tryggingarvika. 
Tryggingarvikufjöldi sjómanna er skráningar- eða ráðningartími í skipsrúm.
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Við ákvörðun iðgjalds skal miða við meðalkaup á s. 1. ári skv. umræddum taxta 

og skal það reiknast af Hagstofu Íslands. 
Við ákvörðun iðgjalds skv. 4. gr., sbr. 2. mgr. 9. gr., jafngildir hver róðrar- 

dagur 12 vinnustundum. 

11. gr. 

Allir þeir, sem hafa menn í þjónustu sinni og greiða laun, sbr. 9. og 10. gr., eru 

skyldir til þess að skýra frá því ókeypis á launamiðum og launaframtali í því formi, 

sem ríkisskattstjóri ákveður. Sama skylda hvílir á þeim aðila, sem hefur milligöngu 

um greiðslu launa. Á launamiða skal greina í vikum eða vinnustundum lengd starfs- 

tíma starfsmanna á árinu og það stéttarfélag, sem gert hefur samning eða sett taxta 

þann, sem launamanni er greitt eftir. 
Um skilafrest launaframtals, meðferð þess og viðurlög skulu gilda ákvæði X— 

XII. kafla laga nr. 40/1978, sbr. lög nr. 7/1980 um tekjuskatt og eignarskatt, eftir því 

sem við á. 

12. gr. 

Iðgjöld samkvæmt 10. gr. skal skattstjóri leggja á með tekjuskatti og eignar- 

skatti. Fer um skráningu og birtingu álagningar eftir 98. gr. laga um tekjuskatt og 

eignarskatt nr. 40/1978, sbr. lög nr. 7/1980. Um kærur, gjaldfresti og úrskurði fer 

eftir 99. og 100. gr. sömu laga. 

Gialddagar skulu vera hinir sömu og gjalddagar tekjuskatts og eignarskatts. 

Iðgjöld af lögskráðum sjómönnum skulu lögð á og innheimt fyrirfram af lög- 

skráningarstjórum. 

13. gr. 

Iðgjöld skv. 10. gr. skulu innheimt af innheimtumönnum ríkissjóðs eða sérstök- 

um innheimtustofnunum. Skulu ákvæði laga um tekjuskatt og eignarskatt, þar á meðal 

um dráttarvexti og lögtaksrétt, g'lda um innheimtu iðgjalds að svo miklu leyti sem við 

getur átt. 
Iðgjöld vegna sjómanna og stjórnenda ökutækja og aflvéla skulu hvíla sem 

lögveð á hlutaðe!'gandi skipum, ökutækjum og aflvélum og ganga fyrir öllum öðrum 

veðum en lösveðum fyrir gjöldum ríkissjóðs og almannatrygginga. 

14. gr. 

Sveitarsjóður skal greiða framlag til Atvinnuleysistryggingasjóðs, er sé árlega 

jafnhátt heildariðgjöldum skv. 10. gr. í því sveitarfélagi. Innheimtumenn ríkisins 

skulu innheimta framlag þetta án endurgjalds. Áætlað framlag sveitarfélags greiðist 

ársfjórðungslega eftir á, en fullnaðarskil skulu gerð þegar iðgjöld skv. 10. gr. hafa 

endanlega verið ákveðin. 
Um dráttarvexti skulu gilda reglur laga um tekjuskatt og eignarskatt. 

15. gr. 

Ríkissjóður greiðir framlag til Atvinnuleysistryggingasjóðs, er skal nema tvöfalt 

hærri fjárhæð en heildariðgjöld skv. 10. gr. 
Áætlað ríkissjóðsframlag greiðist ársfjórðungslega eftir á, en fullnaðarskil skulu 

gerð þegar iðgjöld skv. 10. gr. hafa endanlega verið ákveðin. Tryggingastofnun ríkis- 

ins innheimtir framlag þetta. 
Um dráttarvexti gilda ákvæði laga um tekjuskatt og eignarskatt.
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IV. KAFLI 

Um bótarétt. 

16. gr. 
Rétt til atvinnuleysisbóta skv. lögum þessum hafa þeir sem fullnægja eftirtöldum 

skilyrðum, sbr. þó 24. gr.: 

Eru 16 ára að aldri. 
Dvelja hér á landi. 
Eru fullgildir félagsmenn í stéttarfélögum. 
Hafa á síðustu 12 mánuðum unnið samtals a. m. k. 425 dagvinnustundir í trygg- 
ingarskyldri vinnu. 
Hver róðrardagur við sjósókn, sbr. 4. gr., telst 12 klst., en þó reiknast slík vinna 
samtals aldrei fleiri klukkustundir en nemur tvöföldum þeim vinnustundafjölda. 
sem umsækjandi hefur unnið tryggingarskylda dagvinnu hjá öðrum. 
Hafi maður stundað samfellt vinnu fyrir og eftir að hann náði 16 ára aldri, öðlast 
hann rétt til bóta, ef hann hefur unnið í tryggingarskyldri vinnu a. m. k. þriðj- 
ung tilskilins dagvinnutíma, eftir að hann varð 16 ára. 

5. Sanna með vottorði vinnumiðlunarstofu skv. lögum um vinnumiðlun, að hann 
hafi verið atvinnulaus 3 eða fleiri heila vinnudaga. 

Í þessu sambandi teljast ekki með þeir dagar, er maður hefur verið í verk- 
falli eða verkbann tekur til. 

G
o
 

17. gr. 
Sá, sem fullnægir skilyrðum bótaréttar samkvæmt 16. gr. en tekur starfi, sem 

ekki er tryggingarskylt skv. lögum þessum, og stundar það allt að 24 mánuðum, heldur 
að loknu því starfi bótarétti þeim, sem hann hafði áunnið sér, enda taki ákvæði 
annarra laga eða samninga um atvinnuleysistryggingar ekki til starfsins. Sama gildir 
um þá, sem taka að stunda nám eða heimilisstörf allt að 24 mánuðum. 

Ef sá, sem hefur áunnið sér rétt til bóta, verður að hverfa frá vinnu vegna veik- 
inda, heldur hann þeim bótarétti, þegar hann verður vinnufær á ný, enda sanni hann 
veikindin með læknisvottorði, svo og vinnuhæfni sína, ef hann sækir um atvinnu- 
leysisbætur að loknum veikindum. 

Bótarétt getur enginn öðlast vegna atvinnuleysis, sem stafar af veikindum hans. 
Ákvæði 1. málsgreinar þessarar greinar gilda eftir því sem við á um þá, sem 

taldir eru í 3. tl. 21. gr. 

18. gr. 
Sá sem gengur undir starfsþjálfun eða sækir námskeið til þess að öðlast hæfni í 

starfi sínu eða til að stunda ný störf, nýtur á meðan atvinnuleysisbóta í allt að sex 
vikur, ef atvinnuleysi hefði skapað honum rétt til slíkra bóta þegar starfsþjálfun eða 
dvölin á námskeiðinu hófst, enda njóli hann ekki launa. Sama gildir, þegar bótaþegi 
sækir námskeið verkalýðssamtaka eða almenn námskeið, sem miða að aukinni starfs- 
hæfni hans, allt að sex vikum. Úthlutunarnefnd skal tilkynna hlutaðeigandi vinnumiðl- 
unarskrifstofu ákvarðanir sínar samkvæmt þessari málsgrein. Úthlutunarnefnd kref- 
ur bótaþega um sannanir um þátttöku hans skv. framansögðu að viðlagðri sviptingu 
bóta. 

Stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs er heimilt að veita styrki til rekstrar starfs- 
þjálfunarnámskeiða á vinnustað eða utan hans, enda verði það talið nauðsynlegt 
vegna verulegra breytinga og nýjunga í starfsháttum, eða ef atvinnuleysi eða hlið- 
stæðir erfiðleikar eru fyrirsjáanlegir í ákveðnum starfsgreinum. Styrkur má nema
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allt að þeim atvinnuleysisbótum, sem hver einstakur þátttakandi hefur áunnið sér 
rétt til, auk óhjákvæmilegs ferðakostnaðar þátttakanda, sem miðast við fargjöld með 

almenningsfarartækjum. 

Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um veitingu styrkja samkvæmt þessari grein. 

19. gr 
Maður, sem fengið hefur rétt til bóta, en bótatíma hans er lokið skv. 22. gr., heldur 

bótarétti sínum ef hann er áfram atvinnulaus og fullnægir ákvæðum um skráningu 
hjá vinnumiðlun skv. lögum þessum. 

Elli- og örorkulifeyrisþegar öðlast því aðeins bótarétt að loknu fyrsta bótatíma- 
bili, að þeir sanni vinnuhæfni sína með læknisvottorði. 

20. gr. 
Til þess að öðlast bótarétt verður umsækjandi að láta skrá sig vikulega hjá 

vinnumiðlun, að viðlögðum missi bótaréttar. Geti umsækjandi ekki látið skrá sig 

vegna veikinda, skal hann láta skrá sig næsta dag, sem honum er unnt, að viðlögð- 

um missi bóta skv. framansögðu. 
Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs heimilt að ákveða 

að á afmörkuðum svæðum og í tiltekinn tíma skuli skráning fara fram oftar en 
vikulega, enda verði slíkt talið eðlilegt með hliðsjón af atvinnuástandi. 

21. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 16.—-20. greinar eiga eftirtaldir menn ekki rétt á atvinnu- 

leysisbótum: 

Þeir sem taka þátt í verkfalli eða verkbann tekur til. 
Þeir sem njóta slysa- eða sjúkrapeninga skv. lögum um almannatryggingar. 
Þeir sem sviptir eru frelsi sínu með dómi. 
Þeir sem hafa sagt starfi sínu lausu án gldra ástæðna, eða misst vinnu af 
ástæðum sem þeir sjálfir eiga sök á. Réttur til bóta skv. þessum tölulið fellur 
niður í fyrsta sinn 30 bótadaga og skerðist bótatímabil sem þessu nemur. Missi 
maður aftur rétt til bóta öðlast hann ekki bótaréttindi að nýju, nema sannað sé 
með vottorði vinnumiðlunarstofu, að hann hafi stundað vinnu í samfellt 6 

vikur eftir að hann missti bótarétt sinn. 
5. Þeir sem ófærir eru til vinnu af heilsufarsástæðum. 
6. Þeir sem neita starfi, sem þeim býðst fyrir milligöngu vinnumiðlunar eða á 

annan sannanlegan hátt, enda sé vinnan heimil að lögum og laun fyrir hana og 
starfskjör öll í samræmi við gildandi kjarasamninga. Bótaréttur glatast þó ekki 
þótt umsækjandi hafni vinnu ef hann með læknisvottorði sannar, að hann geti 
eigi stundað þá vinnu sem hann á kost á. Eigi fellur heldur niður bótaréttur þótt 
hafnað sé vinnu í starfsgrein, sem umsækjandi hefur eigi áður stundað, enda 

fylgi starfinu að mati úthlutunarnefndar mun meiri áreynsla og vosbúð en þeim 
störfum er hann áður hefur stundað. Þegar hafnað er vinnu fjarri heim!li metur 
úthlutunarnefnd hvort það skuli varða missi bótaréttar og skal þá gætt heimilis- 
ástæðna umsækjanda. 

Þegar hafnað er vinnu í annarri starfsgrein eða fjarri heimili, sbr. 3. og 
4. mgr. þessa töluliðar, getur úthlutunarnefnd fellt niður bætur þegar umsækj- 
andi hefur notið bóta í 4 vikur. 

7. Þeir sem stunda vinnu í eigin þágu, sem gefur þeim tekjur eða tekjugildi, er 
samsvarar 8. taxta Verkamannasambands Íslands, efsta starfsaldursþrepi, fyrir 
hverja vinnuviku. 

8. Þeir sem firrt hafa sig bótarétti skv. 40. gr. 

í
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22. gr. 
' Maður, sem öðlast bótarétt skv. ákvæðum þessa kafla, á rétt á bótum fyrir þá 

daga, sem hann er atvinnulaus, frá og með 1. skráningardegi, sbr. þó 4. mgr. 24. gr. 
Atvinnuleysisbætur greiðast fyrir alla daga nema laugardaga og sunnudaga. 

Enginn skal þó fá bætur fyrir fleiri en 180 daga á 12 mánuðum. 

V. KAFLI 

Atvinnuleysisbætur. 

23. gr. 
Hámarksdagpeningar atvinnuleysistrygginga skulu jafngilda launum fyrir 8 

klukkustunda dagvinnu samkvæmt efsta starfsaldursþrepi 8. launaflokks Verka- 
mannasambands Íslands. Lágmarksdagpeningar eru 1/4 hluti sömu launa. 

Að auki skal greiða bótaþegum, sem hafa börn sín yngri en 17 ára á framfæri 
á heimili sínu eða greiða sannanlega með þeim meðlag utan heimilis, 4% af framan- 
greindum launum með hverju barni. 

Af atvinnuleysisbótum greiðir bótaþegi 4% í lifeyrissjóð og Atvinnuleysis- 
tryggingasjóður 6%. 

24. gr. 
Fjárhæð bóta miðast við unnar dagvinnustundir í tryggingarskyldri vinnu á 

síðustu 12 mánuðum fyrir fyrsta skráðan atvinnuleysisdag. Hámarksbætur greiðast 
þeim, sem unnið hafa 1700 dagvinnustundir eða fleiri. Lágmarksbætur greiðast, 
þegar dagvinnustundir eru 425. Annars greiðast bætur í hlutfalli við dagvinnustunda- 
fjölda. 

Bætur vegna barna skv. 23. gr. skerðast ekki. 
Vinna í reglubundinni vaktavinnu svo og vinna, sem eðli sínu samkvæmt er 

jafnan unnin utan venjulegs dagvinnutíma, telst dagvinna í þessu sambandi, þó 
aldrei yfir 40 klukkustundir á viku. 

Nú ber nauðsyn til að skerða dagvinnutíma starfsmanna vegna samdráttar Í 
starfsemi fyrirtækis og skal þá greiða starfsmönnum þann hluta þeirra atvinnuleysis- 
bóta, sem þeir eiga rétt á, sem svarar til skerðingar dagvinnutímans, enda taki ráðstaf- 
anir þessar almennt til starfsmanna fyrirtækisins eða starfsmanna í einstökum grein- 
um starfsemi þess, ef um fleiri en eina er að ræða. 

Nú hefur umsækjandi, sem hefur áunnið sér bótarétt, auk þess stundað skólanám 
á síðustu 12 mánuðum í ekki skemmri tíma en 6 mánuði og lokið námi eða 
einsýnt þykir, að hann hafi hætt námi og skal þá reikna honum 520 dagvinnu- 
stundir vegna námsins t:1 viðbótar vinnustundum hans að námi loknu. 

Nú á umsækjandi geymdan bótarétt, sbr. 17. gr., og fær hann þá bætur í samræmi 
við það, nema starfstími hans eftir að hann hóf að nýju tryggingarskyld störf, gefi 
tilefni til annars. 

Hafi umsækjandi notið atvinnuleysisbóta á síðustu 12 mánuðum, skal reikna 

honum bótadaga á því tímabili til starfstíma. Hafi hann notið fullra bóta, reiknast 
tímabilið með fullum dagvinnutíma, ella skerðist það í sama hlutfalli og bætur sem 
hann naut. 

Atvinnuleysistryggingasjóður leggur úthlutunarnefndum til skrá um ákvörðun 
dagpeninga. Skráin skal tilgreina 76 þrep, frá 25% til 100% bóta, þannig að bætur 
hækki um 1% hámarksbóta við hvert þrep eftir starfstíma.
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VI. KAFLI 

Úthlutunarnefndir og greiðsla bóta. 

25. gr. 
Úthlutunarnefnd hefur á hendi úthlutun bótafjár fyrir hvert félag eða félaga- 

samband. Úthlutunarnefnd skal skipuð fimm mönnum, þremur frá því stéttarfélagi 
eða félagasambandi, sem hlut á að málum, einum frá Vinnuveitendasambandi Íslands 

og einum frá Vinnumálasambandi samvinnufélaga. Nefndin kýs sér sjálf formann og 
ritara. 

Stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs ákveður þóknun nefndarmanna og úrskurðar 
um kostnað vegna nefndarstarfanna. Allur kostnaður vegna nefndarstarfa greiðist úr 
Atvinnuleysistryggingasjóði. 

26. gr. 
Umsóknir um bætur skulu ritaðar á eyðublöð, sem félagsmálaráðuneytið lætur 

gera í samráði við heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. Skulu eyðublöð þessi 
þannig úr garði gerð, að þau séu hvort tveggja í senn, umsóknir um atvinnu, til 
afnota fyrir vinnumiðlun og umsóknareyðublað um bætur, sbr. 7. gr. laga nr. 52/1956, 
um vinnumiðlun. 

Umsókn ásamt nauðsynlegum gögnum sendist úthlutunarnefnd. 

27. gr. 
Úthlutunarnefnd skal halda fundi svo oft sem þurfa þykir. Nefnd er því aðeins 

ályktunarfær, að meirihluti nefndarmanna sitji fund. 

Úthlutunarnefnd úrskurðar um umsóknir tl samþykktar eða synjunar. Hún 
úrskurðar hvaða hundraðshluta hámarksbóta skal greiða umsækjanda. Allar ákvarð- 
anir varðandi bótarétt skal færa í gerðabók, svo og úrskurði um ágreiningsatriði. 
Nefndarmenn skulu undirrita gerðabók. 

Þegar úthlutunarnefnd hefur ákveðið hvaða bætur skal greiða umsækjanda, 
getur hún falið einstökum nefndarmönnum eða starfsmönnum sínum frekari 
afgreiðslu, útreikning framhaldsbóta samkvæmt dagpeningavottorðum vinnumiðlunar 
og útborgun bóta. 

Bótafjárhæðir samkvæmt úrskurðum nefndarinnar skal færa á bótaskrá. Í 
bótagögnum skal sérstaklega geta þess, ef ágreiningur hefur verið um úrskurð, svo 
og rita á þau þær athugasemdir eða skýringar, sem nefndin telur ástæðu til. 

Að þessu loknu skal senda bótaskrá ásamt umsóknum og fylgiskjölum til 
Tryggingastofnunar ríkisins eða umboðsmanna hennar. 

28. gr. 
Þegar skrá um bætur hefur borist frá úthlut:narnefnd, sbr. 27. gr., skal Trygg- 

ingastofnun ríkisins eða umboðsmenn hennar þegar í stað kanna skrána og fylgi- 
skjöl hennar. Telji þessir aðilar, að einhverjum hafi verið úrskurðaðar bætur, sem 
ekki eiga rétt á þeim, eða að bætur séu rangt ákveðnar, skulu þeir leiðrétta skrána í 

samráði við úthlutunarnefnd. Verði ekki samkomulag um leiðréttingu, frestast að 
svo stöddu greiðsla bóta að þeim hluta, sem ágreiningur er um, og fer um ágrein- 
inginn samkvæmt 29. gr. 

Að lokinni könnun og leiðréttingu bótaskrár, skal Tryggingastofnun ríkisins eða 
umboðsmenn hennar afhenda úthlutunarnefnd eintak af henni ásamt nægilegu fé 
til greiðslu bóta. Að lokinni greiðslu skal úthiutunarnefnd skila eintaki af skránni 
með áritaðri kvittun bótaþega.
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29. gr. 
Verði ágreiningur með nefndarmönnum í úthlutunarnefnd, sbr. 2. mgr. 27. gr., 

getur sá nefndarmaður, sem eigi vill una úrskurði meirihluta, skotið ágreiningi til 
stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs. Á sama hátt getur úthlutunarnefnd og Trygg- 
ingastofnun ríkisins eða umboðsmenn hennar skotið til sjóðsstjórnar ágreiningi 
skv. 1. mgr. 28. gr., sem eigi hefur náðst samkomulag um. Þá getur umsækjandi um 
bætur, sem eigi vill una ákvörðun úthlutunarnefndar eða Tryggingastofnunar ríkis- 
ins, skotið máli sínu til sjóðsstjórnar. 

Sá, sem áfrýja vill máli til sjóðsstjórnar, skal senda henni greinargerð ásamt 
öllum sömu gögnum, sem lögð höfðu verið fyrir úthlutunarnefnd eða eftir atvikum 
Tryggingastofnun ríkisins, er þessir aðilar kváðu upp úrskurð sinn. Berist ný gögn, 
skal málið tekið upp að nýju og úrskurðað, áður en stjórn Atvinnuleysistrygginga- 
sjóðs tekur það til afgreiðslu. 

Úrskurðir stjórnar Atvinnuleysistryggingasjóðs um bætur eru endanlegir. 

30. gr. 
Úthlutunarnefndir annast greiðslu bóta til einstakra bótaþega nema þær kjósi að 

fela það Tryggingastofnun ríkisins eða umboðsmönnum hennar. 
Umboðsmenn Tryggingastofnunar ríkisins skulu mánaðarlega senda Trygginga- 

stofnuninni bótaskrár, sem þeir hafa afgreitt í liðnum mánuði, ásamt fylgiskjölum. 
Heimilt er stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs að annast afgreiðslu atvinnuleysis- 

bóta annarra aðila, ef eftir því er leitað og samkomulag verður um fyrirkomulag. 

31. gr. 
Stjórn sjóðsins skal fylgjast með störfum úthlutunarnefnda og Trygginga- 

stofnunar ríkisins og umboðsmanna hennar um allt, er atvinnuleysisbætur varðar. 

VII. KAFLI 

Um fjárreiður Atvinnuleysistryggingasjóðs. 

32. gr. 
Stjórn sjóðsins tekur ákvarðanir um ávöxtun fjár sjóðsins. Skal þess gætt, að sjóð- 

urinn hafi nægilegt laust fé til að standa við skuldbindingar sínar. Við ávöxtun fjár 
sjóðsins skal þess jafnan gætt að örva atvinnu á þeim stöðum, þar sem slíks er þörf. 

33. gr. 
Stjórn sjóðsins er heimilt að veita lán með lágum vöxtum eða vaxtalaus til efl- 

ingar atvinnulífi á þeim stöðum, þar sem atvinnuleysi er alvarlegt. 
Áður en slík lán eru veitt skal liggja fyrir rannsókn á atvinnuþáttum og 

atvinnumöguleikum á þeim stöðum, þar sem skal lána samkvæmt þessari grein. Er 
stjórn sjóðsins heimilt að láta fara fram slíka rannsókn á sinn kostnað ef þurfa 
Þykir. 

Sjóðsstjórn skal leita umsagnar vinnumálaskrifstofu félagsmálaráðuneytisins 
áður en veitt eru lán samkvæmt þessari grein. 

34. gr. 
Stjórn sjóðsins er heimilt að veita stéttarfélögum, samtökum þeirra, félögum 

atvinnurekenda og samtökum þeirra lán með lægri vöxtum en almennum útlánsvöxt- 
um, til að koma upp húsnæði fyrir félagsstarfsemi þeirra svo og veita slík lán 
til orlofsheimila launþega.
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3ð. gr. 
Stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs er heimilt að veita styrk úr sjóðnum til 

einstakra sveitarfélaga með þeim forsendum: 

1. að verulegt atvinnuleysi sé eða sé fyrirsjáanlegt í hlutaðeigandi sveitarfélagi 

sem útlit sé fyrir að verði langvarandi, 
2. að sveitarfélagið láti hefja vinnu við tilgreindar framkvæmdir og ráði í þvi 

skyni til vinnu ákveðinn fjölda atvinnulausra manna í héraðinu til ákveðins 
tíma, 

3. að sveitarfélagið greiði laun fyrir þessa vinnu samkvæmt gildandi kjarasamningi 

eða taxta verkalýðsfélags, 
4. að hlutaðeigandi verkalýðsfélög og samtök atvinnurekenda samþykki styrk- 

veitinguna, 
6. að réttur atvinnulausra manna til bóta að framkvæmdum loknum verði a. m. k. 

hinn sami og hann var þegar þeir hófu umrædda vinnu, ef þeir verða þá atvinnu- 
lausir. 

Nú verður víðtækt og mikið atvinnuleysi af völdum náttúruhamfara, t.d. hafíss 
er lokar höfnum á stóru landsvæði, og er þá stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs 
heimilt að greiða í samráði við viðkomandi sveitarstjórnir aukakostnað við að koma 
í veg fyrir atvinnuleysi á svæðinu, t.d. flutningskostnað á afla milli byggðarlaga og 

landshluta. 

Stjórn Atvinnuleysistryggingasjóðs leggur sjálfstætt mat á það, hvort, hvernig 
eða hvenær henni þykir ástæða til að nota þessa heimild. 

36. gr. 
Stjórn sjóðsins er heimilt að veita lán með lægri vöxtum en venjulegum út- 

lánsvöxtum til að koma á fót vinnu- og þjálfunarstöðvum fyrir öryrkja. Ekki mega 
slík lán þó nema meiru en 40% stofnkostnaðar. 

Þá er stjórninni heimilt að greiða allt að þriðjung reksturshalla slíkra stöðva, 
enda mæli endurhæfingarráð með því, að slíkur styrkur verði veittur. 

Stjórn sjóðsins er heimilt að veita styrki til endurþjálfunar starfsmannahópa, 
sem misst hafa atvinnu sína vegna breyttra atvinnuhátta. Stjórn sjóðsins er heimilt 
með styrkjum að greiða fyrir tilfærslu starfsmanna milli starfsgreina og vegna 
búferlaflutninga í atvinnuskyni. 

37. gr. 
Til lánveitinga og styrkja samkvæmt þessum kafla er stjórn sjóðsins heimilt að 

verja allt að 40% af árlegum vaxtatekjum sjóðsins. 

38. gr. 
Nú skortir sjóðinn reiðufé til að standa við skuldbindingar sínar. Skal stjórn 

sjóðsins þegar í stað tilkynna það ráðherra. Ríkissjóður skal leggja fram fé til að 
bæta úr fjárskortinum, annað hvort sem fjárframlag eða lán. 

VIII. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 

39. gr. 
Eigi má gera fjárnám eða lögtak í bótum samkvæmt lögum þessum, sem eigi 

hafa verið greiddar bótaþega. Eigi má heldur taka bætur til greiðslu opinberra 
gjalda. 

A 19
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40. gr. 

Sá, sem reynir að afla sér bóta með því að gefa rangar eða villandi upplýs- 

ingar um hagi sína, missir rétt til bóta. . 

Fyrsta brot varðar missi bóta í 2 mánuði, en ítrekað brot í eitt ár. Uthlutunar- 

nefnd úrskurðar um missi bótaréttar af þessum sökum, en úrskurðum hennar má 

skjóta til stjórnar sjóðsins, sem úrskurðar endanlega um málið. 

41. gr. 

Ráðherra skal að tillögum sjóðsstjórnar setja nánari ákvæði um framkvæmd 

þessara laga. 

42. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1981. Jafnframt falli úr gildi lög nr. 57, 27. apríl 1973 

um atvinnuleysistryggingar, lög nr. 29, 2. maí 1974, lög nr. 56, 27. maí 1975, lög nr. 30, 

14. maí 1976 og lög nr. 18, 11. maí 1977 um breytingar á þeim lögum. 

Ákvæði til bráðabirgða. 

I. 

Atvinnurekandi, sem gert hefur samkomulag við launþega í fiskvinnu, sem 

tryggi honum dagvinnukaup fyrir fyrstu fimm atvinnuleysisdaga í viku hverri á 

tímabilinu frá 1. mars 1980, á rétt á endurgreiðslu úr Atvinnuleysistryggingasjóði 

á allt að 40% slíkra launagreiðslna til 1. mars 1981, en endurgreiðslan lækkar þann 

dag í 30% og lækkar síðan um 10% á ári hverju, uns hún fellur niður með öllu 

frá og með 1. mars 1984. Setja skal í reglugerðina ákvæði um nánari tilhögun endur- 

greiðslunnar. 

Samkomulag samkvæmt grein þessari skal vera skriflegt og öðlast ekki gildi fyrr 

en það hefur verið tilkynnt trúnaðarmanni hlutaðeigandi úthlutunarnefndar og hann 

hefur staðfest samninginn með áritun sinni. 

Il. 

Á meðan kjararannsóknarnefnd starfar, skal kostnaður við störf nefndarinnar 

greiddur úr Atvinnuleysistryggingasjóði. Reikningar yfir slíkan kostnað skulu sam- 

þykktir af forsætisráðherra. 
Verði breyting á starfsemi kjararannsóknarnefndar, er ráðherra heimilt að 

samþykkja greiðslu kostnaðar af hliðstæðri starfsemi og kjararannsóknarnefnd hefur 

annast, þótt ákveðið verði, að hún yrði unnin af öðrum aðilum. 

Gjört í Reykjavík, 2. júní 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.)   
Hjörleifur Guttormsson.
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AUGLÝSING 

um þingsályktun um vegáætlun fyrir árin 1981—-1984. 

Alþingi hefur hinn 20. maí 1981 samþykkt þingsályktun þá, sem hér fer á eftir 
um vegáætlun fyrir árin 1981—-1984. 

Alþingi ályktar, samkvæmt III. kafla vegalaga nr. 6/1977, að árin 1981—-1984 
skuli framkvæmdum í vegamálum hagað og vegir flokkaðir samkvæmt eftirfarandi 
vegáætlun. 

1 ÁÆTLUN UM FJÁRÖFLUN 

(Fjárhæðir í m. kr.) 

  

  

  

  

1981 1982 1983 1984 

1.1. Fastir liðir: 

1.  Bensíngjald ........0..00.000000. 0... 171,50 240,80 250,40 260,40 
2.  Þungaskattur ..........000000000.......... 67,20 94,30 98,10 102,00 
3.  Gúmmígjald ..........i50..0000..0.... 0... 0,90 0,90 1,00 1,00 

Markaðir tekjustofnar ...................... 239,60 336,00 349,50 363,40 

4.  Ríkisframlag .........0000.0.00. 0000... 31,66 56,00 56,00 56,00 

271,26 392,00 405,50 419,40 

1.2. Sérstök fjáröflun: 

1. Lánsfjáröflun ............0..00000000000... 110,00 
2. Önnur fjáröflun .........0.000.000 0... 005... 30,20 190,30 191,85 193,10 
  

Samtals 411,46 582,30 597,35 612,50 
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II. SKIPTING ÚTGJALDA 

(Fjárhæðir í m. kr.) 

1981 1982 1983 1984 

2.1. Stjórn og undirbúningur: 
1.  Skrifstofukostnaður ............0... 1,34 11,10 11,10 11,10 
2.  Tæknilegur undirbúningur .......... 9,46 14,15 14,15 14,15 
3.  Umferðartalning og vegaeftirlit ...... 1,41 2,10 2,10 2,10 
4.  Eftirlaunagreiðslur ................. 0,94 1,35 1,35 1,35 

19,15 28,70 28,70 28,70 

2.2. Viðhald þjóðvega: 
1.  Sumarviðhald 

1. Viðhald malarvega .............. 36,00 57,10 61,00 63,70 
2. Viðhald vega með bundið slitlag .. 17,10 26,10 27,10 28,00 
3. Viðhald brúa ...........00000... 4,35 6,80 1,10 1,30 
4. Viðhald varnargarða ............. 0,60 0,90 0,95 1,00 
5. Heflun vega .....0..000.0.00.0... 18,50 28,60 30,10 32,40 

6. Rykbinding .......00000000.00.. 5,90 9,90 10,40 11,10 
1. Vinnsla efnis ........2.0.0.000.. 16,45 26,40 28,00 29,60 
8. Vatnask. og ófyrirséð ............ 4,00 6,10 6,25 6,50 
9. Vegmerkingar .........0.000.0... 0,80 1,20 1,30 1,40 

103,70 163,10 172,20 181,00 

2.  Vetrarviðhald ..........0.0000..... 33,06 41,70 41,90 42,70 

Halli frá 1980 .....2000000000 000... 3,30 
140,06 204,80 214,10 223,70 

2.3. Til nýrra þjóðvega: 
1.  Stofnbrautir 

1. Stofnbrautir almennt ............ 66,54 11,60 81,20 83,50 
2. Bundin slitlög „......0.0...0.0.0.. 41,03 63,60 66,50 67,95 
3. Sérstök verkefni ................ 43,56 65,05 63,85 65,05 

151,13 206,25 211,55 216,50 

2.  Þjóðbrautir ......000..0000.....0.. 29,32 39,43 38,53 37,03 
3.  Girðingar og uppgræðsla ............ 2,55 4,30 4,67 4,89 

183,00 249,98 254,75 258,42 

2.4. Til brúagerða: 
1. Brýr 10 m oglengri ............0... 13,68 19,70 18,60 19,00 
2.  Smábrýt 20.20.0000... 3,30 4,82 4,55 4,58 

—— 16,98 24,52 23,15 23,58 

2.5. Til fjallvega o. fl.: 
1.  Aðalfjallvegir ...............0000.. 0,63 1,20 1,20 1,20 
2. Aðrir fjallvegir .........0.0.00.000... 0,67 1,40 1,40 1,40 
3.  Þjóðgarðavegiro. fl. ............... 0,63 1,20 1,20 1,20 
4.  Bláfjallavegur ...........0..0000.. 2,50 2,71 2,11 1,87 
5.  Reiðvegir .......20000000. 0... 0,07 0,13 0,13 0,13 

4,50 6,70 6,70 5,80 

2.6. Til sýsluvega: 13,00 19,50 19,50 

2.7. Til vega í kaupst. og kauptúnum: 29,72 42,00 43,70 

2.8. Til vélakaupa og áhaldahúsa: 
1. Til véla- og verkfærakaupa ......... 1,00 1,76 2,08 2,24 

2. Til byggingar áhaldahúsa ........... 1,50 2,64 2,92 3,36 
2,50 4,40 5,00 5,60 

2.9. Til tilrauna: 1,20 1,70 1,75 1,80 

410,11 
Halli frá 1980 1,35 

Samtals 411,46 582,30 597,35 612,50 
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SUNDURLIÐUN 

2.3. Til nýrra stofnbrauta. 

1. Stofnbrautir. 

1.1. Almenn verkefni. 

Vegur Vegheiti 

Vegnr. Kaflaheiti 

1 Suðurlandsvegur 
11 Á Mýrdalssandi ........220...000 000... 
12 Austan Víkur .......0..0000000 00.00.0000... 
14 Um Reynisfjall ..........020000000..0..0. 0000... 
16—17 Skógaá—Seljaland  .........0.0000000000.0.0. 
20 Landeyjavegur—Hvolsvöllur  ........00..000.. 
22—23 Hvolsvöllur— Hella .........0000000000....0.0.. 

30 Skeiðavegur 
01 Suðurlandsvegur Ólafsvallavegur ........... 

3l Skálholtsvegur 
02 Um Laugarás ..........202000000 0000... 
03 Við Biskupstungnabraut ...........000...0... 

33 Gaulverjabæjarvegur 
04 Stokkseyri—Eyrarbakkavegur  .............. 

34 Eyrarbakkavegur 
03 Gaulverjabæjarvegur— Eyrarbakki  ........... 
05 Ölfusárós, hönnun og undirbúningur ........ 

35 Biskupstungnabraut 
02 Um Kerið .........0.000000 0000 
03 Um Borg ........0200000n0nn nn 

38 Þorlákshafnarvegur 
03 Við Þorlákshöfn ...........00000000.00....... 

36 Þingvallavegur  ..........200000000 00... 0... 
1 Suðurlandsvegur 

02 Undirgöng við Rauðavatn .........0.000000... 
1 Vesturlandsvegur 

12—14 Höfðabakki—Þingvallavegur ............0.... 
15 Kollafjarðarkleifar—Brautarholtsvegur ....... 
18—19 Hvammsvík—Fossá .........0..00000.0...... 

40 Hafnarfjarðarvegur 
03 Arnarnes— Vífilsstaðavegur ...........0000... 
06 Engidalur—Elliðavatnsvegur  ................ 

41 Reykjanesbraut 
02—03 Breiðholtsbraut— Hafnarfjörður .............. 

45 Garðskagavegur 
03 Garður—Sandgerði ...........0000000.0......0.. 

1 Vesturlandsvegur 
01 Fjárrétt—Kalastaðahæð  ..............000.00.. 
02—03 Lambhagi-Fiskilækur  ..........000000000... 
09 Hvítárvallavegur— Eskiholtslækur ........... 

ol Akranesvegur 
01 Akrafjallsvegur--Bekansstaðir ..........0..... 

54 Ólafsvíkurvegur 
05 Þverá—Dalsmynni ..........0000000. 00.00.0000. 
06 Um Kleifá ........0.00.000000.00 00... 
10 Fróðárheiði, snjóastaðir  ...........0000... .. 

1982 

fjárv. 

m.kr. 

0,40 

1,30 

3,00 

1,00 

1,60 

0,70 

2,50 

7,00 

0,30 

3,10 
1,90 

0,80 
0,40 

Nr. 65. 

1983 
fjárv. 
m.kr. 

0,9 
2,40 
0,20 
1,40 

0,80 
0,80 

1,20 

0,20 

2,50 

0,40 
3,00 

0,40 

2,20 

5,10
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Vegur Vegheiti 
Vegnr. Kaflaheiti 

56 Stykkishólmsvegur 
03 Snæfellsnesvegur—Stykkishólmur ............ 

57 Snæfellsnesvegur 

06 Um Svelgsá ............000000. 0... 
12 Við Grundarfjörð ..........0.0....00000.0...... 
12 Mýrar—Kvíabryggja  ............0.000000.0... 

60 Vestfjarðavegur 
04. Snæfellsnesvegur—Lækjarskógur  ............ 
08 Norðurhólar—-Kjartanssteinn  ................ 

09 Njálsgil—Fremri-Brekka ........00000 0... 
10 Brunná—Holtahyrna .......000000.0000...0... 

574 Útnesvegur 
07 Ólafsvíkurenni, hönnun og undirbúningur ... 

60 Vestfjarðavegur 
05—06 Þorskafjörður—Krossgil .................... 
11 Vattarfjörður ..............00000 0000... 
18 Gljúfurá-Hrafnseyri ..........0..000000000... 

21 Þingeyri-Ketilseyri ............0000000000 0... 
22 Ath. á brúar- og vegstæði í Dýrafirði .......... 

61 Djúpvegur 
06 Ísafjarðará—Vatnsfjarðarvegur .............. 
16 Langeyri—Súðavík ...........2.000000....... 
19 Kirkjubólshlíð ...............200.00 000... 
20 Flugvöllur—Holtabraut ..............0000.... 
21 Holtabraut—Sætún ........0....2.0000....0.... 
25 Hólaviti- Bolungarvík  ............00000.0.0. 
25 Hnífsdalur—Seljadalur ...............00000%.. 
25 Óshlíð, hönnun og undirbúningur ............ 

62 Barðastrandarvegur 
04 Kleifaheiði  ...............0..000 0000... 

63 Bíildudalsvegur 
02 Á Mikladal .........0...0.2 00 
02 Botnsá—Tálknafjarðarvegur #................ 

68 Hólmavíkurvegur 
01 Ormsá-Fjarðarhorn ............000.00.00.0 00. 
06 Stikuháls ........2.20020000 0... 0... 
08 Um Fjarðarhorn ............0000000.. 00... 
11— 12 Tröllatunga— Hólmavík ............200%.0..0.. 

1 Norðurlandsvegur 
01 Síká—Staður ........202020000.0 00... 0... 
03 Reyvkjaskóli-Miðfjarðarvegur ................ 
07 Dalsá—Gröf .........0.00000000. 0... 
08 Gljúfurá--Reykjabraut ..............0..00000.. 
13 Hvammur—-Svínvetningabraut #............... 

74 Skagastrandarvegur 
01 Norðurlandsvegur—Vatnahverfi .............. 

75 Sauðárkróksbraut 
02 Hátún—TLitla-Gröf ..............00000000.0... 
03 Sæmundarhlíðarvegur—Sanðárkrókur ........ 

76 Siglufjarðarvegur 
01 Stekkjarholt—-Grænamýri .........000000..0.. 
10 Um Mánárskriður ...........00000.0000......0. 

11. júní 1981. 

1982 
fjárv. 
m.kr. 

1,40 

0,50 

1,70 

0,30 

2,80 
1,40 

0,10 

2,50 

0,40 
0,20 

1,00 

1,40 

1,00 

0,30 
1,50 
0,40 
1,40 

1,40 

0,20 
2,10 

1983 
fjárv. 

m.kr. 

2,30 

1,00 
1,00 

3,70 
1,20 

0,50 

0,50 
1,00 

0,80 

1,20 

2,40 

2,30 
0,60 

0,50 
0,30
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Vegur Vegheiti 

Vegnr. Kaflaheiti 

1 Norðurlandsvegur 
04 Hörgárdalsvegur—Fossá ........000000000..0.. 
11 Sigluvík—Svalbarðseyri  ........0000000.0.0..... 
15 Fnjóská—Steinholt .......00.00000 0... 00... 
19 Brún— Mývatnssveitarvegur ........2..20..2... 
20 Mývatnssveitarvegur—Mývatnsvegur .......... 

82 Ólafsfjarðarvegur 
01 Hörgárbrú—Hofsá  ........0200000 000... 00... 
02 Víkurbakki—Sólvangur .........00000.00.0... 
03 Háls—Dalvík .........200000 0000... 0... 
03 Hámundarstaðir- Háls ..............00000.. 
03 Sólvangur— Hámundarstaðir ..........0.0.0.2... 
06 Ólafsfjarðarmúli, hönnun og undirbúningur ... 

85 Norðausturvegur 
01 Bollastaðir—Ystafell  ...........0.00.00000000. 
01—02 Norðurlandsvegur—Aðaldalsvegur ............ 
03 Laxá-Mývatnsvegur .........00.000 00.00.0000. 
04 Mývatnsvegur— Húsavík ..........0000000.00.. 
19 Melrakkaslétta ........00000 0000... 0... 
26 Hafralónsá—Þórshöfn ..........0000000.0...0. 

802 Ólafsfjarðarvegur eystri 
02 Ólafsfjörður Ólafsfjarðarvegur ............. 

1 Austurlandsvegur 
12 Upphéraðsvegur—Lagarfljótsbrú  ............ 
14 Egilsstaðir Úlfsstaðir  ............00..00.0.. 
15 Innan við Stóra-Sandfell .............0.00.000.. 
20 Ytri-Kleif— Ólafsvarða  ............00000..0.. 
21 Um Eyjaá og Krossdalsá .............0000.0.. 
22 Skrúðskambur—Núpur .........00000.0.000.. 
26 Utan við Urðarteig .............000. 00... 0... 
36 Friðsæld--Hafnarvegur ............0000000... 
87—38 Hafnarvegur— Mánagarður .............000... 
39 HoffellHólmur ..........000000. 00... 

85 Norðausturvegur 
09 Vopnafjörður- Hlíðarvegur .................. 
14— 15 Langadalsvarða—Austurlandsvegur ........... 

92 Norðfiarðarvegur 
02 Seyðisfjarðarvegur—Hálslækur ............... 
02 Hálslækur—-Mjóafjarðarvegur ............0... 
03 Mjóafjarðarvegur-Neðstabrú ................ 
04-—-05 Melshorn—Vegrist ...........000200 00... 
07 Reyðarfjörður Hólmaháls ..........00...... 

07 Hólmaháls—Eskifjarðará ..........0..00000.. 
10 Jarðgöng ..............00200 0000... 
10—11 Norðfjarðará—Ormsstaðir ................... 
11 Ormsstaðir— Neskaupstaður .................. 

93 Sevðisfjarðarvegur 
03 Efri-Stafur— Neðri-Stafur .................... 
03 Við kaupstað ...........200000 000... 

2,70 

0,30 

1,40 

1,60 
1,40 

0,40 

1,30 

1,00 

0,10 
1,32 

1,00 
2,83 
0,50 
1,00 

0,35 

Nr. 65. 

1983 
fjárv. 

m.kr. 

1,70 
1,80 
1,10 

3,00 
0,10 

0,70 

0,80 

0,40 

0,30 

3,38 

0,35 

3,06 

0,80 

1,15 

1,26
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1981 1982 1983 
Vegur Vegheiti fjárv. fjárv. fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m.kr. m.kr. m.kr. 

96 Suðurfjarðavegur 
08 Hafnarnes—Merkigil .............0.000.00.... 1,00 2,10 

99 Hafnarvegur 
01 Austurlandsvegur—Stekkakelda .............. 1,00 

62,54 65,30  61,40 

Hafísvegur í Norður-Þingeyjarsýslu ............ 2,67 3,33 1,67 
Hafísvegur í Norður-Múlasýslu ................. 1,33 1,67 3,33 
Suðurland, óráðstafað .........02.000.00. 00... 0,90 1,90 

Reykjanes, óráðstafað ............00000000.000.. 0,80 1,50 
Vesturland, óráðstafað ..........2200000 00... 1,10 2,30 
Vestfirðir, óráðstafað ...........00.0.00000 0... 1,20 2,30 
Norðurland vestra, óráðstafað ...........0.00..0... 0,80 1,80 

Norðurland eystra, óráðstafað ........0..00...... 1,20 2,40 
Austurland, óráðstafað ..........2.00000000.... 1,30 2,60 

Samtals 66,54 77,60  81,20 

1.2. Bundin slitlög. 
1981 1982 1983 

Vegur Vegheiti fjárv. fjárv. fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m.kr. m.kr. m.kr. 

1 Suðurlandsvegur 

12 Kerlingardalsá—Vík  ................000000.. 1,20 
16—18 Skógaá—Seljaland  ..............000000...0.. 7,70 
20 Landeyjavegur- Hvolsvöllur #........0....00... 2,50 
22—23 Hvolsvöllur- Hella ............000000.0. 0... 2,80 3,80 

30 Skeiðavegur 

01--02 Suðurlandsvegur —Skálholtsvegur ............ 4,90 4,00 

91 Skálholtsvegur 

02 Um Laugarás ............2.200000 00... 0... 0,80 
33 Gaulverjabæjarvegur 

04 Stokkseyri-Eyrarbakkavegur ................ 1,40 
34 Eyrarbakkavegur 

03 Gaulverjabæjarvegur— Eyrarbakki ............ 0,70 
3ð Biskupstungnabraut 

02 Um Kerið 0,60 
36 Þingvallavegur 

04 Gjábakkavegur— Þjónustumiðstöð ............ 2,30 
06 Almannagjá-—Kárastaðir # ..............000.... 0,70 

38 Þorlákshafnarvegur 
03 Við Þorlákshöfn ...........20000 000... 0... 0,60 

39 Þrengslavegur 
01 Suðurlandsvegur —Þorlákshafnarvegur ........ 3,80 

1 Vesturlandsvegur 
15 Kollafjarðarkleifar--Brautarholtsvegur ....... 1,30 2,40 1,00 
18—19 Hvammsvík—Fossá ........0000000000. 00... 2,90 

1 Vesturlandsvegur 
01—02 Fjárrétt—Kalastaðahæð ..........00.0000..0.. 2,50 
03 Leirársveitarvegur—Fiskilækur #.............. 0,80 1,80 
09 Hvítárvallavegur-—Eskiholtslækur ............ 0,90
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1981 
Vegur Vegheiti fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m.kr. 

ól Akranesvegur 
01 Urriðaá Olíumalarendi ......0.0000 00.00.0000. 2,90 

54 Ólafsvíkurvegur 
04—05 Kaldá-Haffjarðará .........000.000. 000... 

56 Stykkishólmsvegur 
03 Snæfellsnesvegur—-Stykkishólmur ............ 

60 Vestfjarðavegur 
04 Snæfellsnesvegur-—-Lækjarskógur ............. 
05 Laxárdalsvegur—Búðardalur ............0.2.. 0,50 

60 Vestfjarðavegur 
21 Við Þingeyri 1,50 
21 Innan Þingeyrar ........0.000000............ 
27 Á Dagverðardal ..........2.000000 0... 0... 0,50 

61 Djúpvegur 
16 Innan Súðavíkur ...........0000 00.00.0000... 0,30 
19 Um Kirkjubólshlíð ..........0000000...0..0.... 
20 Flugvöllur--Holtabraut ........000000000.0.00.. 0,93 
25 Hnífsdalur—Seljadalur ............0000.00... 
25 Viti Ósá 20.00.0000... 0,40 

63 Bildudalsvegur 
02 Barðastrandarvegur—Miklidalur  ............. 

68 Hólmavíkurvegur 
01 Melar—Fjarðarhorn .......000000 00... 0... 0,90 
11— 12 Tröllatunguvegur— Hólmavík  ...........0.22.. 

1 Norðurlandsvegur 
01—04 Síká—Miðfjarðará  ........00000000. 00... 3,00 
05—06 Vatnshorn— Víðidalsvegur vestri .............. 
07 Lækjamót—Gröf ......0..000 00... 
07—08 Gljúfurá-Reykjabraut ......0.0.000.0000..... 
12—-13 Skagastrandarvegur--Gunnsteinsstaðir ........ 3,50 

74 Skagastrandarvegur 
01 Norðurlandsvegur— Vatnahverfi .............. 

15 Sauðárkróksbraut 
02 Skörðugil—Hátún ............0...00.......0. 0,50 
02—03 Litla-Gröf— Áshildarholt #..........00000000.. 

1 Norðurlandsvegur 
11 Sigluvík—-Svalbarðseyrarvegur ............... 
14 Fnjóskárbrú—-Steinholt ..........0000000000.. 
21—22 Mývatnsvegur—Ráðhús ...........000000000.. 

82 Ólafsfjarðarvegur 
01—-03 Hörgárbrú—Dalvík ........0.000000 00.00.0000... 2,10 
05 Dalvik— Hóll 0,30 

85 Norðausturvegur 
01—04 Norðurlandsvegur-— Húsavík ...........0000.. 2,60 

821 Eyjafjarðarbraut vestri 
01 Flugvöllur Hvammur ........0000.0000..00.. 0,60 
01 Teigur—Kristnesvegur ........0.00000....00... 0,30 

1 Austurlandsvegur 
14 Kollur-Höfðaá ...........00000000.0...0...0. 
27 Djúpavogsvegur—Valtýskambur .............. 
36—38 Friðsæld- Mánagarður ..........0000000..00. 2,00 

1982 

fjárv. 
m.kr. 

1,20 

1,50 
0,70 

1,00 

3,20 

4,60 

2,70 

0,50 

2,30 

1,50 

1,00 

8,60 

Nr. 65. 

1983 

fjárv. 
m.kr. 

3,20 

1,20 

3,30 

0,40 

3,30 

1,30 
2,70 
1,40 

1,40 

0,90 
1,50 

2,00 

3,10 

1,60 
2,00 

A 20
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. 1981 1982 1983 
Vegur Vegheiti fjárv. fjárv. fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m.kr. m.kr. m.kr. 

85 Norðausturvegur 
09 Við Vopnafjörð ....c...020000000.. 0... 0... 1,80 

92 Norðfjarðarvegur 
02—03 Hálslækur—Neðstabrú  .......0..000.0000.0.0. 2,40 4,50 

04—05 Melshorn—Vegrist ........02.000000. 0... 00... 0,80 
07 Reyðarfjörður— Eskifjörður ..........0.0.0... e. 150 2,40 
11 Kirkjuból Neskaupstaður .......2..0200.00.0.. 1,20 

96 Suðurfjarðavegur 
07—08 Víkurgerði—Hafnarnes ..........0000000.00.0. 2,70 
11 Sæhvammur— Breiðdalsvíkurvegur ............ 1,00 

99 Hafnarvegur 
01 Austurlandsvegur-—-Olíumalarendi ............ 0,80 

41,03  57,20  53,20 
Óráðstafað ............000.0000n 6,40 13,30 

Samtals 41,03  63,60 66,50 

1.3. Sérstök verkefni. 

1981 1982 1983 1984 
Vegur Veghelti fjárv. fjárv. fjárv. fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m.kr. m.kr. m.kr. m.kr. 

35 Biskupstungnabraut 

01 Suðurlandsvegur— Þingvallavegur .... 9,80 6,50 9,50 1,50 
36 Þingvallavegur 

06—01 Giábakkavegnr—Gljúfrasteinn ........ 2,50 4,50 3,30 4,50 
40 Hafnarfjarðarvegur 

03—-04 Kópnavosur-—-Hafnarfjörður  .......... 8,06 5,00 
41 Reykjanesbraut 

02—403 Reykjavík- Hafnarfjörður 8,00 9,50 10,50 
1 Vesturlandsvegur 

05 Um Borgarfjörð ...................... 10.00 2.80 
14 Um Holtavörðuheiði .....,............. 2,00 9.00 5,00 5,50 

60 Vestfjarðavegur 
25 Um Önundarfjörð .................... 2,30 

61 Diúpvegur 
01—03 Tenging Inn-Diúps ...........0.0.... 1,10 6.70 9,50 12,00 

1 Norðurlandsvegur 
17 Um Héraðsvötn .............0000.0.. 9,50 3.00 2,80 1,00 

1 Norðurlandsvegur 
09 Um Evjafjarðarleirur ................ 0,30 3.00 
13 Um Víkurskarð ..............00..0.. 3,00 6,40 7,00 7,00 

1 Austurlandsvegur 
30—32 Um Hvalnesskriður .................. 2,30 4,50 2.80 7,00 

85 Norðausturvegur 
10—15 Á Vopnafjarðarheiði ................ 2,10 1,10 

43.56 5850  50.80  52.00 
Óráðstafað ...........0.0.00..0 0 6,55  13,05 O13.05 

  

Samtals 43,56 — 65,05 6385  65,05
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2. Þjóðbrautir. 
1981 

Vegur Vegheiti fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m.kr. 

22 Dalavegur 
01 Við Flugstöð ........0.2000000 000... 0... 0,30 

25 Þykkvabæjarvegur 
01 Suðurlandsvegur—Hrafntóftir ......0...0.0000.. 0,30 

26 Landvegur 
03 Um Skarð .......00000000 enn. 0,40 

204 Meðallandsvegur 
01 Suðurlandsvegur-—-Arnardrangi #.............. 0,10 

205 Klausturvegur 
01 Um Kirkjubæjarklaustur ..............0..00.... 0,45 

206 Holtsvegur 
01 Um Skaftá .......000000000000 000... 

208 Búlandsvegur 
01 Ýmsir staðir ..............000..0 0... 0... 0,10 

215 Reynishverfisvegur 
01 Suðurlandsvegur—Presthús ............0..... 0,i5 

219 Péturseyjarvegur 
01 Við Pétursey .......00000000 000. 

240 Stórhöfðavegur 
01 Um Vestmannaeyjakaupstað .........00002.0.. 

242 Raufarfellsvegur 
01 Ýmsir staðir ...........20000000 0. 0... 0... 

250 Dímonarvegur 
01 Ýmsir staðir .............00.000.00 0... 0... 

252 Landeyjavegur 
01 Ýmsir staðir ............0.0000. 000... 0... 0,10 

261 Fljótshlíðarvegur 
02 Hvolsvöllur-Deild .........00000000000..00.. 0,45 

268 Þingskálavegur 
02—03 BolholtCLandvegur ..........0.0000000 0000... 0,15 

275 Ásvegur 
01 Um Ás ......2000000 sn 

30 Hrunamannavegur 
04 Þjórsárdalsvegur-Hrunavegur  .............. 
05 Um Flúðir .........00.000000 0000... 0,50 
08 Um Gýgjarhðl ..........2.0.000.0. 0... 0... 0,55 

33 Gaulverjabæjarvegur 
01 Um Hróarsholtslæk .........000..... 0... 0,10 
02 Um Baugsstaðaá ...........020000.0. 00... 0,15 
02 Austan Stokkseyrar ........00020000.0.0.......... 

35 Biskupstungnabraut 
05 Ofan Brúarár .........0.0000 0000... 0... 0... 0,50 

37 Laugarvatnsvegur 
02 Um Laugarvatn ............00.000 0000... 0,18 
03 Um Laugardalshrepp ........000000000..0000. 

305 Villingaholtsvegur 
02 Ýmsir staðir ...........0000000... 0... 0,45 

316 Kaldaðarnesvegur 
01 Ýmsir staðir ...........000000 000... 0,15 

324 Vorsabæjarvegur 
01 Við Vorsabæ .....00.000000000.0 00... AR 

1982 
fjárv. 
m.kr. 

1,00 

0,50 

0,20 

0,10 

0,20 

0,10 

0,20 

0,50 

0,55 

0,30 

0,60 
0,80 

0,20 

1,00 

0,15 
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1983 
fjárv. 
m.kr. 

1,00 

0,60 

6,30 

0,20 

0,40 

0,50 

1,00 

0,40 

1,00 

0,20 

0,10
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1981 1982 1983 
Vegur Vegheiti fjárv. fjárv. fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m.kr. m.kr. m.kr. 

340 Auðsholtsvegur 
01 Hrunamannavegur—Langholt ................ 0,20 

351 Búrfellsvegur 
01 Ýmsir staðir ...........00000000..... 0. 0,10 0,20 

3öð Reykjavegur 
01 Um Hryggholt ........00000000 00... 0... 0,20 

360 Grafningsvegur efri 
02 Villingavatn— Úlfljótsvatn .................... 0,10 0,30 

44 Hafnavegur 
02 Flugvöllur—-Stapafellsvegur .................. 0,87 1,70 0,24 

425 Nesvegur 
01 Hafnir-Reykjanesviti #...................... 0,70 

431 Hafravatnsvegur 
01 Suðurlandsvegur—Spennistöð ................ 1,36 

50 Borgarfjarðarbraut 
02 Um Hestháls ............000000 0... 00... 0,50 

03 Um Þverá ........0000.00 0000 1,00 
52 Uxahryggjavegur 

02 Borgarfjarðarbraut— Hóll .................... 0,80 0,80 
56 Stykkishólmsvegur 

01—02 Ólafsvíkurvegur—Snæfellsnesvegur #.......... 0,70 
59 Laxárdalsvegur 

02 Laxárdalsheiði .............00000000 00... 1,40 
504 Leirársveitarvegur 

01 Vesturlandsveegur—-Eystri-Leirárgarðar #...... 0,22 
508 Skorradalsvegur 

01 Blindhæðir við Ausu og Vatnshamra .......... 0,20 
02 Um Vatnsenda ...........0000000 0... nn. 0,30 

öll Hvanneyrarvegur 
01 Að Hvanneyri ...........000000.0. 0... .......... 0,30 

512 Lundarreykjadalsvegur 
01 Hjá Múlakoti .............000.00.. 0... 0,50 

518 Hálsasveitarvegur 
02 Á Merkiholti ..............0.00 0000. 0,20 

523 Hvítársíðarvegur 

01 Um Síðumúla ..............00.00 0000... 0... 0,81 
524 Þverárvegur 

01 Þverárrétt-Helgavatn ...................0.0.. 0,40 
574 Útnesvegur 

01—04 Snjóastaðir ..............20000.. 00. 0,79 
04 Gufuskálar Hellissandur ............0.000... 1,10 

576 Framsveitarvegur 
01 Þórdísarstaðir- Hallbjarnareyri .............. 0,50 

582 Hálsabæjavegur 
01 Vestfjarðavegur-Bær  .........000.000..0.... 0,10 

590 Klofningsvegur 
01 Hafnará-Breiðabólstaður .................... 0,38 1,00 
04 Fábeinsá-Klofningur .............0..00.00.0.. 0,37 

593 Efribyggðarvegur 
01 Kjarlaksstaðir—Tungná  .................... 0,33 

59 Laxárdalsvegur 
01 Hólmavíkurvegur—Laxá ...............00.... 1,00
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1981 

Vegur Vegheiti fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m.kr. 

64 Flateyrarvegur 
01 Innan Flateyrar .......000.0000 0000... 0... 

65 Súgandafjarðarvegur 
02 Innan Suðureyrar .........0000000 000. 00... 0,70 

04 Utan Suðureyrar .......0000000. 00... 
614 Rauðasandsvegur 

01 Örlygshafnarvegur—Gröf .........000000000.0. 0,20 
617 Tálknafjarðarvegur 

03 Utan Sveinseyrar ........2000000 00... 

619 Ketildalavegur 
03 Hjalli-Hringsdalsá ...........00000..0.0..0..0. 0,50 

633 Vatnsfjarðarvegur 
01 Djúpvegur--Bjarnastaðir  ...........000000... 0,60 
04 Reykjanes—Djúpvegur  ..........0000.0..0.00.. 

635 Snæfjallastrandarvegur 
04 Utan Kaldalóns ........200000000 0. 0. 0... 

643 Strandavegur 

02 Um Bassastaði .........0.020000 000... 0,40 

702 Heggstaðanesvegur 
01 Norðurlandsvegur--Bálkastaðir .............. 0,30 

711 Vatnsnesvegur 
01 Hvammstangi—Skarð .........0.00000.0..0.... 
06 Borgarvegur—Síðuvegur  .............00.000.. 

714 Fitjavegur 
01 Norðurlandsvegur-Neðri-Fitjar .............. 0,50 

731 Svínvetningabraut 
01—04 Norðurlandsvegur-—Norðurlandsvegur ........ 

741 Neðribyggðarvegur 
01 Skagastrandarvegur -Skagastrandarvegur ...... 0,30 

745 Skagavegur 
01 Skagastrandarvegur—Örlygsstaðir ............ 0,20 

02 Örlygsstaðir—Krókssel ..........0.000000.00.. 0,50 
06 Keta—Selárbrú ...........000000 000... 0,90 
08 Skefilsstaðir—-Þverárfjallsvegur .............. 0,20 
09 Þverárfjallsvegur—Sauðárkrókur  ............ 0,10 

152 Skagafjarðarvegur 
01—03 Norðurlandsvegur—Austurdalsvegur .......... 

754 Héraðsdalsvegur 
01 Skagafjarðarvegur—-Kjálkavegur .............. 

158 Austurdalsvegur 
01 Skagafjarðarvegur— Merkigilsvegur .......... 

767 Hólavegur 
01 Siglufjarðarvegur—-Hjaltadalsvegur .......... 0,20 

769 savegur 
01 Siglufjarðarvegur—-Hólavegur ................ 

781 Deildardalsvegur 
01 Siglufjarðarvegur—-Siglufjarðarvegur .......... 0,16 

787 Flókadalsvegur 
01 Siglufjarðarvegur Siglufjarðarvegur .......... 

83 Grenivíkurvegur 
02 Ystavík—Fnjóskadalsvegur ..........0.0.0000.. 1,30 

1982 
fjárv. 
m.kr. 

1,00 

0,40 

0,90 

0,90 

0,90 

0,90 

1,30 

0,10 

0,10 

0,20 

1,40 

0,40 

0,70 

1,00 

0,20 

1,30 

1,00
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1981 1982 1983 
Vegur Vegheiti fjárv. fjárv. fjárv. 

Vegnr. Kaflaheiti m.kr. m.kr. m.kr. 

805 Svarfaðardalsvegur 
01 Ólafsfjarðarvegur—Tunguvegur .............. 1,50 

807 Skíðadalsvegur 
01 Ólafsfjarðarvegur—Tunguvegur .............. 1,50 

814 Staðarbakkavegur ...........0000000.0 00.00.0000. 0,40 
821 Eyjafjarðarbraut vestri 

02 Kristnesvegur—Hrafnagil .................... 0,90 
05 Eyjafjarðarbraut eystri—Gullbrekka  ........ 0,95 

823 Miðbraut 
01 Hrafnagil-Laugaland .............0000....... 4,40 

836 Vaglaskógarvegur 
01 Vaðlaheiðarvegur—Skógarsel ............00.. 0,60 

842 Bárðardalsvegur vestri 
01 „ Norðurlandsvegur--Hlíðarendi #.............. 0,30 

851 Utkinnarvegur 
01 Norðausturvegur—Nipá .........0000000.0..00. 0,30 

852 Sandsvegur 
01 Norðausturvegur—Sandur .............0.0.00... 0,30 

854 Staðarbraut 
01 Aðaldalsvegur-Hvammavegur ..........0..0... 0,40 

862 Uppsveitarvegur 

01 Norðausturvegur—Tóveggur .................. 0,35 
869 Langanesvegur 

03 Þórshöfn—Flugvöllur ..........220000000000.. 0,45 
94. Borgarfjarðarvegur 

03 Um Hleinagarð ............000000..00 00... 1,00 1,30 
98 Djúpavogsvegur 0,10 0,10 

915 Vesturárdalsvegur 
01 Norðausturvegur—Búastaðir ................. 0,70 

917 Hlíðarvegur 
04—05 Um Hellisheiði ...............00000000.0..0.0.. 0,10 

923 Jökuldalsvegur eystri ...........0.000000 00... 0,02 
925 Hróarstunguvegur .................00.000..0.... 0,05 
929 Fellavegur ................0000000 0. e.s... 0,07 
931 Upphéraðsvegur 

08 Um Mjóanes ..........200000000e.ee 1,30 
09 Um Grímsá ..........00000000 000... 1,29 

937 Skriðdalsvegur 
02 Geirólfsstaðir—Mýrar  ...........0.0. 0000. 0,90 

943 Hjaltastaðavegur ................. AR 0,40 
953 Mjóafjarðarvegur „..............0000000. 0. 00... 0,03 0,50 
964 Breiðdalsvegur ...........0.0.000000.000. 0... 0,40 

  

24,22 — 29,90 — 26,00
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1981 1982 1983 

Vegheiti fjárv. — fjárv. fjárv. 

Kaflaheiti m.kr. m.kr. m.kr. 

Vegir í jaðarbyggðum ......000.0000000000.0 000. 6,50 

Vegir í Árneshreppi .....0.000.000... 00... 2,00 

Vegir í Rauðasandshreppi ......0000.0..00..... 1,25 

Vegir í Snæfjallahreppi ......0.00000.00..00..... 1,25 

Vegir á Skaga ......000000000 00... 0... 1,00 1,40 
Vegir á JÖkuldal ...........000000 00. ...0..0.0..0. 1,10 1,30 

94 Borgarfjarðarvegur .........0.0000000.0.0. 1,00 1,30 

Suðurland, óráðstafað .......0000000000.000.00.0. 0,76 1,51 

Reykjanes, óráðstafað .......000000000.00.... 0... 0,19 0,38 
Vesturland, óráðstafað .......0.0000..000.00000. 0,56 1,12 

Vestfirðir, óráðstafað ..........0000000.0..0 00... 0,35 0,69 
Norðurland vestra, óráðstafað ....0..000000.0.... 0,39 0,78 

Norðurland eystra, óráðstafað .........0.000000.. 0,44 0,87 
Austurland, óráðstafað .......0.00000......... . 0,34 0,68 

Samtals 20,32 39,43 „ 38,53 - 

24. TIL BRÚAGERÐA 

1. Til brúa 10 m og lengri. 
1981 1982 1983 
fjárv. fjárv fjárv. 

m.kr. m.kr. m.kr. 

Hróarslækur (1) .......000000es0esssonsðs a... „- 1,48 
Svelgsá (1) .......00000000ðnessasn rr eee. 1,20 
Þorskafjarðará (60) .......00000eseeesnsens der... 2,60 
Giljá (1) .....20000000 seen 1,30 
Grímsá (981) ......0.000neessesssss ss 3,90 
Svarfaðardalsá (82) ......2200.0.essesssess 2,20 6,70 
Eyjafjarðará (823) .......00000000 0000... 1,00 2,10 
Klifandi (sýsluv. V.-Skaft.) ......0000000 000... 0... 1,20 
Vattardalsá (60) ........0.0e.0eeseennssaðss sr... 1,40 
Naðurdalsá (60) .......00000eceensössns ss... 1,00 
Jökulsá hjá Goðdölum (752) ....0..000000000 000... 2,00 
Svartá hjá Gilhaga (sýsluv. Skag.) .......000000.0.00..... .. 0,60 
Fjarðará í Borgarfirði (947) ........0.00000 000. ...00000. 2,70 
Laxá í Leirársveit (1) ........000000000. 00... 0... ..... 6,30 
Leirá í Leirársveit (1) .........00000. 0000... 1,40 

Auðólfsstaðaá (1) ......000000000.. 00... o....... 00... 0,80 

Bægisá (1) ..........0000000000.nnsn ss 1,70 
Tinnudalsá (1) .........20.0000000ssnss ss... 4,70 

Óráðstafað 2,00 3,70 

Samtals 13,68  19,70  18,60
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III! FLOKKUN VEGA 

3.1. ÞJÓÐVEGIR EFTIR KJÖRDÆMUM 

Suðurlandskjördæmi. 

Suðurlandsvegur: Af sýslumörkum á Skeiðarársandi, um Fljótshverfi og Síðu, 
yfir Eldhraun og Skaftártungu, um Mýrdalssand, Mýrdal, Sólheimasand, Eyja- 

fjöll, Rangárvelli, Holt, Þjórsá, Flóa, Ölfus, Hellisheiði að sýslumörkum við 
Sandskeið. 
Dalavegur: Frá Básaskersbryggju í Vestmannaeyjum um Heiðarveg að flugstöð. 
Þykkvabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Ytri-Rangá á Ásveg hjá 
Miðkoti í Þykkvabæ. 
Landvegur: Af Suðurlandsvegi í Holtum upp Holt og Land um Galtalæk 
austan við Þjórsá hjá Búrfelli á Þjórsárdalsveg austan Sandafells. 
Prestbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan Breiðbalakvíslar, um Prestbakka- 
völl, að heimreið að Prestbakka. 
Geirlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan Skaftárbrúar, um brú á Stjórn að 
heimreið að Geirlandi. 
Meðallandsvegur: Af Suðurlandsvegi við Skaftárbrú, niður Landbrot austan- 

vert, um Eldvatnsbrú hjá Syðri-Fljótum, um Langholt og Leiðvöll í Meðal- 
landi, á Suðurlandsveg austan Eldvatns. 
Klausturvegur: Af Suðurlandsvegi við Skaftárbrú að Kirkjubæjarklaustri. 
Holtsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Eldhraun um Skaftárbrú að 
Heiðarseli. 
Búlandsvegur: Af Suðurlandsvegi austan við Tungufljótsbrú í Skaftártungu 
að Skaftárdal. 
Ljótarstaðavegur: Af Búlandsvegi nálægt Gröf, um Gröf og Borgarfell, um 
brú á Tungufljóti undan Snæbýli að vegamótum að Snæbýli. 
Álftaversvegur: Af Suðurlandsvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um Herj- 
ólfsstaði á Hryggjaveg hjá Þykkvabæjarklaustri. 
Hryggjavegur: Af Álftaversvegi nálægt Holti um Jórvíkurhryggi á Álftavers- 
veg hjá Þykkvabæjarklaustri. 
Kerlingardalsvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fagradal, inn með Kerlingardalsá, 
að heimreið að Bólstað. 

Reynishverfisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Fossholtum að Presthúsum. 

Reynisvegur: Af Reynishverfisvegi norðan Lækjarbakka, um Þórisholt á 
Reynishverfisveg hjá Reynisdal. 

Dyrhólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Litla-Hvammi í Mýrdal að heimreið að 
Dyrhólum. 

Péturseyjarvegur: Af Suðurlandsvegi austan Péturseyjar, um Pétursey og Eyj- 
arhóla, á Suðurlandsveg vestan Péturseyjar. 

Stórhöfðavegur: Af Dalavegi (Skildinganesvegi) ofan Básaskersbryggju, með- 
fram vesturmörkum byggðar að Stórhöfðavita. 

Raufarfellsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kaldaklifsár, um Raufarfellsbæi, 
á Suðurlandsveg austan Svaðbælisár. 

Leirnavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Svaðbælisár, um Rauðsbakka og 
Leirnahverfi, á Suðurlandsveg austan við Steina. 

Hverfisvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Holtsár, um Holtshverfi, á Suður- 
landsveg austan frár. 

Skálavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Holtsár, um Skálabæi, á Suðurlands- 
veg austan við Hvamm. 

Sandhólmavegur: Af Suðurlandsvegi við Hvamm, um Efraholt, á Suðurlands- 
veg hjá Fitjamýri.
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Markarvegur: Af Suðurlandsvegi austan Markarfljóts að Stóru-Mörk. 
Þórsmerkurvegur: Af Suðurlandsvegi austan Markarfljóts, um Merkurengjar 
í Húsadal í Þórsmörk. 
Dimonarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Markarfljóts, norður Markarfljóts- 
aura hjá Stóra-Dímon á Fljótshlíðarveg við Merkjaá. 
Hólmabæjavegur: Af Suðurlandsvegi á Markarfljótsaurum um Dalsel og Borg- 
areyrar á Landeyjaveg nálægt Sandtjörn. 
Landeyjavegur: Af Suðurlandsvegi austan Affalls, um Miðey, Bergþórshvol, 

Þúfu og Fróðholt á Suðurlandsveg austan Þverár. 
Hólmavegur: Af Landeyjavegi sunnan Álftarhóls að Hólmum. 
Akureyjarvegur: Af Suðurlandsvegi við Hemlu, um Strönd á Landeyjaveg 

nálægt Akurey. 
Ártúnsvegur: Af Landeyjavegi vestan Fróðholts um Ártún á Landeyjaveg hjá 
Eystra-Hðóli. 
Fljótshlíðarvegur: Af Suðurlandsvegi á Hvolsvelli inn Fljótshlíð um Múla- 
kot að Háamúla. 
Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli um Efra-Hvol að Velli. 
Rangárvallavegur: Af Suðurlandsvegi vestan Eystri-Rangár upp Rangárvelli, 
um Keldur og Gunnarsholt niður Rangárvelli á Suðurlandsveg vestan Varma- 
dals. 
Oddavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Strönd að Vindási. 
Þingskálavegur: Af Rangárvallavegi vestan Gunnarsholts, um Þingskála og 
Hóla, um brú á Rangá ofan við Galtalæk á Landveg norðan Galtalækjar- 
skógar. 
Árbæjarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Ytri-Rangár, um Árbæ, Snjallsteins- 
höfða og Lækjarbotna á Landveg hjá Þúfu. 
Bugavegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Lyngás að Vetleifsholti. 
Ásvegur: Af Suðurlandsvegi við Landvegamót um Áshverfi, Sandhólaferju, 
Háfshverfi og Þykkvabæ að Húnakoti. 
Ásmundarstaðavegur: Af Suðurlandsvegi við Áshól um Ásmundarstaði á Ás- 
veg við Áshverfi. 
Heiðarvegur: Af Suðurlandsvegi vestan við Einbúa um Heiði, Kamb og Gísl- 
holt, á Hagabraut. 
Hagabraut: Af Landvegi ofan Lýtingsstaða um Raftholt, Haga og Stúfholt á 
Landveg neðan við Köldukinn. 
Hamravegur: Af Suðurlandsvegi hjá Einbúa að Syðri- Hömrum. 
Skeiða- og Hrunamannavegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa, um Skeið, hjá Reykj- 
um, um brú á Stóru-Laxá, hjá Hrepphólum, um Flúðir, Skipholt og yfir 
Hvítá hjá Brúarhlöðum á Biskupstungnabraut hjá Kjóastöðum. 
Skálholtsvegur: Af Skeiða- og Hrunamannavegi hjá Reykjum um Laugarás 
og Skálholt á Biskupstungnabraut hjá Spóastöðum. 
Þjórsárdalsvegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti, um Þjórsárholt 
sunnan Miðfells, upp Þjórsárdal, um Skeljafell norðan Bjarnalóns, yfir Þjórsá 
hjá Sandafelli, yfir Tungnaá hjá Sigöldu að Sigölduvirkjun. 
Gaulverjabæjarvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Gaulverjabæ og Stokks- 
eyri á Eyrarbakkaveg ofan Eyrarbakka. 

Eyrarbakkavegur: Af Suðurlandsvegi austan Ölfusárbrúar á Selfossi um Eyr- 
arbakka og Ölfusárós, á Þorlákshafnarveg. 
Biskupstungnabraut: Af Suðurlandsvegi vestan Selfoss, um brú á Sogi, Svína- 
vatn, brú á Brúará, Vatnsleysu, Múla og Geysi að Gullfossi. 

Þingvallavegur: Af Biskupstungnabraut austan við Sog, um Ljósafoss, austan 
Þingvallavatns, um Gjábakka og Þingvöll, að sýslumörkum á Mosfellsheiði. 

Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni, um Laugarvatn á 
Biskupstungnabraut hjá Múla. 

A 21
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Þorlákshafnarvegur: Af Suðurlandsvegi nálægt Hveragerði til Þorlákshafnar. 
Þrengslavegur: Af Suðurlandsvegi í Svínahrauni, um Þrengsli á Þorlákshafn- 

arveg í Ölfusi. 
Urriðafossvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Þjórsár, um Urriðafoss yfir Vill- 
ingaholtsveg, um Gafl á Hamarsveg hjá Skógsnesi. 
Ölvisholtsvegur: Af Suðurlandsvegi við Kjartansstaði um Miklholtshelli að 
vegamótum við Ölvisholt. 
Oddgeirshólavegur: Af Suðurlandsvegi hjá Hraungerði að vegamótum við 

Austurkot og Oddgeirshóla. 
Villingaholtsvegur: Af Suðurlandsvegi í Flóa um Villingaholt, suður með 
Þjórsá um Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða. 
Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi hjá Gaulverjabæ, um Hamar og Skógs- 
nes, á Villingaholtsveg hjá Sýrlæk. 
Kolsholtsvegur: Af Villingaholtsvegi hjá Vatnsenda að vegamótum að Kols- 
holtshelli. 
Votmúlavegur: Af Eyrarbakkavegi hjá Geirakoti um Votmúla á Gaulverja- 
bæjarveg við Smjördali. 
Önundarholtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Meðalholts, um Súluhot!t, 
á Villingaholtsveg norðan Önundarholts. 
Vorsabæjarvegur í Flóa: Af Gaulverjabæjarvegi móts við Seljatungu um 
Vorsabæ á Hamarsveg við Syðri-Velli. 
Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi nálægt Klængsseli um Holt á Gaulverja- 
bæjarveg á Stokkseyri. 
Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík að vegamótum að 
Hreiðurborg. 
Langholtsvegur í Flóa: Af Suðurlandsvegi nálægt Túni að Langholti. 
Skeiðháholtsvegur: Af Skeiðavegi við Kíilhraun, um Skeiðháholt á Skeiðaveg 
móti Löngu'nýri. 
Ólafsvallavegur: Af Skeiðavegi að Ólafsvöllum. 
Vorsabæjarvegur: Af Skeiðavegi hjá Brautarholti að vegamótum að Fjalli. 
Gnúpverjavegur: Af Þjórsárdalsvegi vestan Kálfár um Hamarsheiði á Þjórs- 
árdalsveg vestan Þverár. 
Hælsvegur: Af Gnúpverjavegi vestan Kálfár, hjá Hæl að heimreið að Lækjar- 
bakka. 
Stóra-Núpsvegur: Af Þjórsárdalsvegi hjá Minna-Núpi á Gnúpverjaveg við Ása- 
skóla. 
Mástunguvegur: Af Gnúpverjavegi ofan við Ása um Stóru-Mástungu að 
Skáldabúðum. 
Auðsholtsvegur: Af Hrunamannavegi austan Stóru-Laxár, um Syðra-Lang- 
holt að Auðsholti. 
Langholtsvegur: Af Hrunamannavegi hjá Flúðum á Auðsholtsveg hjá Lang- 
hotti. 
Álfsstétt: Af Eyrarbakkavegi að Eyrarbakka. 
Hrunavegur: Af Hrunamannavegi við Flúðir um Hruna á Hrunamannaveg 
vestan Kirkjuskarðs. 
Kaldbaksvegur: Af Hrunavegi hjá Hruna að heimreið að Þverspyrnu. 

Tungufellsvegur: Af Hrunamannavegi við Dalsá að Tungufelli. 

Grafningsvegur neðri: Af Biskupstungnabraut við Alviðru á Grafningsveg efri 
við Úlfljótsvatn. 
Búrfellsvegur: Af Þingvallavegi hjá Ásgarði um Búrfell og Klausturhóla á 
Biskupstungnabraut austan Seyðishóla. 

Kiðjabergsvegur: Af Biskupstungnabraut austan Seyðishóla að heimreið að Gelti. 
Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut við Minni-Borg um Sólheima, á Biskups- 
tungnabraut austan Svínavatns.
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Reykjavegur: Af Biskupstungnabraut hjá Torfastöðum á Laugarvatnsveg hjá 

Brúará. 
Tjarnarvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Vatnsleysu á Reykjaveg hjá Tjörn. 

Einholtsvegur: Af Biskupstungnabraut við Tungufljótsbrú, um Einholt á 

Hrunamannaveg sunnan Gýgjarhóls. 
Bræðratunguvegur: Af Einholtsvegi norðan Tungufljóts að Ásakoti. 

Grafningsvegur efri: Af Þingvallavegi við Írafoss, um Grafning á Þingvallaveg 

norðan Heiðarbæjar. 
Eyjavegur: Af Laugarvatnsvegi norðan við Djúpin að heimreið að Útey. 

Gjábakkavegur: Af Laugarvatnsvegi hjá Laugarvatni á Þingvallaveg við Gjá- 

bakka. 
Böðmóðsstaðavegur: Af Laugarvatnsvegi undan Efstadalsfjalli að Böðmóðsstöð- 

um. 
Hvammsvegur: Af Suðurlandsvegi vestan Kögunarhóls um Nýbýlahverfi og 

Gljúfur á Suðurlandsveg vestan Kotstrandar. 

Arnarbælisvegur: Af Suðurlandsvegi hjá Sandhóli að heimreið að Egilsstöðum. 

Krýsuvíkurvegur: Frá sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni, um Selvogsheiði 

á Þorlákshafnarveg við Þrengslaveg. 

Kjósarskarðsvegur: Frá sýslumörkum vestan Stiflisdalsvatns, um Fellsenda 

á Þingvallaveg á Mosfellsheiði. 
Uxahryggjavegur: Frá sýslumörkum á Sæluhúsahæðum, um Brunna og Tröll- 

háls á Þingvallaveg á Þingvöllum. 

Reykjaneskjördæmi. 

Suðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Sandskeið um Lækjarbotna til Reykja- 

víkur. 

Vesturlandsvegur: Frá Reykjavík um Mosfellssveit og Kjalarnes, inn Hval- 

fjörð, að sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni. 
Þingvallavegur: Frá sýslumörkum á Mosfellsheiði á Vesturlandsveg nálægt 

Köldukvísl. 

Hafnarfjarðarvegur: Frá Reykjavík um Kópavog og Garða á Reykjanesbraut 

við Kaplakrika. 
Reykjanesbraut: Frá Reykjavík, austan Kópavogs og Hafnarfjarðar, um 

Vatnsleysustrandarheiði, Keflavík og Miðnesheiði til Sandgerðis. 
Krýsuvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð, um Krýsuvík 

að sýslumörkum í Herdísarvíkurhrauni. 
Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa til Grindavíkur. 
Hafnavegur: Af Reykjanesbraut í Njarðvíkum að Höfnum. 

Garðskagavegur: Af Reykjanesbraut norðan Keflavíkur um Gerðar og Sandgerði 

að heimreið að Nýlendu á Stafnesi. 
Kjósarskarðsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Laxár, um Reynivelli og 

Kjósarskarð að sýslumörkum vestan Stiflisdalsvatns. 
Elliðavatnsvegur: Af Suðurlandsvegi við Rauðavatn um Vatnsenda á Reykjanes- 

braut ofan Hafnarfjarðar. 

Arnarnesvegur: Af Hafnarfjarðarvegi á Arnarneshæð, um Nónhæð á Reykja- 

nesbraut við Hnoðraholt. 
Vífilsstaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi sunnan Silfurtúns, um Garða og Vifils- 

staði á Elliðavatnsveg við Vífilsstaðavatn. 
Bessastaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi í Engidal að Bessastöðum. 

Álftanesvegur: Af Bessastaðavegi nálægt Bessastöðum, um Landakot og Svið- 

holt og aftur að vegamótum Bessastaðavegar við Bessastaði. 

Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúagerði, um Vatnsleysu- 

strönd að Vogum. 
Vogavegur: Af Reykjanesbraut móti Vogum að Vogakauptúni.
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Njarðvíkurvegur: Af Reykjanesbraut vestan Vogastapa að Innri-Njarðvík. 
Nesvegur: Af Hafnavegi í Höfnum um Reykjanes, Grindavík og Ísólfsskála 

á Krýsuvíkurveg sunnan Krýsuvíkur. 
Úlfarsárvegur: Af Vesturlandsvegi norðan brúar á Úlfarsá sunnan Úlfarsfells á 
Hafravatnsveg. 
Hafravatnsvegur: Af Suðurlandsvegi norðan Hólmsár, um Miðdal, á Vesturlands- 

veg við Þverholt. 
Reykjalundarvegur: Af Hafravatnsvegi að Reykjalundi. 
Brautarholtsvegur: Af Vesturlandsvegi norðan Klébergs að Brautarholti. 
Eyrarfjallsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Kiðafelli, sunnan Eyrarfjalls á 
Vesturlandsveg hjá Felli. 
Meðalfellsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorá, norðan Meðalfellsvatns á Kjósar- 
skarðsveg sunnan brúar á Laxá hjá Vindáshlíð. 

Vesturlandskjördæmi. 

Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum í Hvalfjarðarbotni, út fyrir Hafnarfjall, 
yfir brú á Borgarfjörð hjá Borgarnesi, um Eskiholt, Norðurárdal, að sýslu- 
mörkum á Holtavörðuheiði. 
Borgarfjarðarbraut: Af Vesturlandsvegi við Ferstiklu, um Dragháls, Hestháls 

og Bæjarsveit, yfir brú á Hvítá hjá Kljáfossi, um Stafholtstungur á Vestur- 
landsveg hjá Haugum. 
Akranesvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Lambhaga að Akranesi. 
Uxahryggjavegur: Af Hvítárvallavegi við Hvítárvelli, um Hest, Götuás, Lundar- 
reykjadal og Uxahryggi að sýslumörkum hjá Sæluhúsahæðum. 
Hvítárvallavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Seleyri um Andakíl, yfir brú á 
Hvítá hjá Hvítárvöllum á Vesturlandsveg norðan Eskiholts. 
Ólafsvíkurvegur: Af Vesturlandsvegi við Borgarnes, um Mýrar, Vegamót og 
Fróðárheiði til Ólafsvíkur. 
Heydalsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Kolbeinsstöðum, um Hnappadal og Hey- 
dal, á Snæfellsnesveg vestan Bildhóls. 

Stykkishólmsvegur: Af Ólafsvíkurvegi við Vegamót, yfir Kerlingarskarð, um 
Helgafellssveit til Stykkishólms. 
Snæfellsnesvegur: Af Vestfjarðavegi við Stóraskóg, um Hörðudal, Skógar- 
strönd, Helgafellssveit og Grundarfjörð á Ólafsvíkurveg við Fróðá. 
Laxárdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Saurum, um Laxárdal, að sýslumörk- 
um á Laxárdalsheiði. 
Svínadalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Miðfelli, norður yfir Laxá hjá Hóli, 
um Eyri á Borgarfjarðarbraut gegnt Geitabergi. 
Akrafjallsvegur: Af Akranesvegi hjá Litlu-Fellsöxl suður fyrir Akrafjall um 
Innra-Hólm að Akranesi. 
Leirársveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Leirárbrú, um Leirá á Svínadals- 
veg vestan við Hól. 
Melasveitarvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Skorholti, um Melasveit á Vestur- 
landsveg hjá Belgsholti. 
Mófellsstaðavegur: Af Hvítárvallavegi sunnan Andakílsár, um Mófellsstaði 

á Borgarfjarðarbraut sunnan Skorradalsvatns. 

Skorradalsvegur: Af Hvítárvallavegi norðan brúar á Andakílsá, um Fossabæi, 
með Skorradalsvatni að norðan að Fitjum. 
Hagavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Stóru-Drageyri, sunnan Skorradals- 
vatns um Haga að Fitjum. 
Vatnshamravegur: Af Skorradalsvegi hjá Vatnshömrum um Heggsstaði á Uxa- 
hryggjaveg hjá Hatti. 
Hvanneyrarvegur: Af Vesturlandsvegi að Hvanneyrarskóla.
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Lundarreykjadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Fossatúni, um Lundar- 
reykjadal norðanverðan og brú á Grímsá hjá Oddsstöðum á Uxahryggjaveg 
hjá Brautartungu. 
Bæjarsveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut vestan við Varmalæk að Hvitár- 
bakka. 
Laugarholtsvegur: Af Bæjarsveitarvegi að Laugarholti. 
Flókadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan Varmalækjar um Múlastaði, 
Skóga, Brennistaði á Borgarfjarðarbraut hjá Litla-Kroppi. 
Stóra-Kroppsvegur: Af Borgarfjarðarbraut um flugvöll á Kálfanesmelum, um 
Stóra-Kropp á Borgarfjarðarbraut á Hamramelum. 
Reykdælavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Kleppjárnsreykjum, um Reykholts- 
dal sunnanverðan, yfir brú á Revkjadalsá hjá Steindórsstöðum á Reykholtsdals- 
veg við Úlfsstaði. 
Hálsasveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Gróf, um Reykholt og Úlfsstaða- 
háls, Stóra-Ás, Húsafell og Kalinanstungu á Hvítársíðuveg hjá Bjarnastöðum. 
Reykholtsdalsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Úlfsstöðum, inn Reykholtsdal og 
fram hjá Giljum á Hálsasveitarveg hjá Stóra-Ási. 
Þverárhlíðarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Síðumúla um Norðtungu og 
Hjarðarholt á Borgarfjarðarbraut vestan Þverár. 
Hvítársíðuvegur: Af Þverárhlíðarvegi hjá Síðumúla, um Hvítársíðu og brú á 
Hvítá hjá Bjarnastöðum á Hálsasveitarveg hjá Stóra-Ási. 
Þverárvegur: Af Þverárhlíðarvegi sunnan Litlu-Þverár að Kvíum. 
Grjóthálsvegur: Af Þverárhlíðarvegi norðan brúar á Litlu-Þverá um Grjót á 

Norðurárdalsveg hjá Hafþórsstöðum. 
Stafholtsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Stafholt að Svarf- 
hóli. 
Varmalandsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Varmaland 
og Einifell á Norðurárdalsveg hjá Glitstöðum. 
Norðurárdalsvegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brekku, um brýr á Norðurá hjá 
Glitstöðum, um sunnanverðan Norðurárdal á Vesturlandsveg hjá Króki. 
Ferjubakkavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Brennistöðum, um Ferjubakka, á 
Hvítárvallaveg vestan Ferjukotssíkis. 
Borgarnesbraut: Af Vesturlandsvegi að Borgarnesi. 
Þursstaðavegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Borgar að Rauðanesi. 
Álftaneshreppsvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Langár. suður fyrir Hólsvatn 
um Krossnes og Þverholt á Ólafsvíkurveg hjá Arnarstapa. 

Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti að heimreið að Mið- 
húsum. 

Grímsstaðavegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Urriðaárbrú um Árbæ að vegamótum 
að Grenjum. 
Sauravegur: Af Ólafsvíkurvegi á Raftási á Hraunhreppsveg hjá Jaðri. 
Staðarhraunsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Raftási að Staðarhrauni. 
Hraunhreppsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Fíflholtum um Stóra-Kálfalæk, Akra 
og Þverholt á Álftaneshreppsveg hjá Hrafnkelsstöðum. 

Hítarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Kaldár að vegamótum við Krossholt. 

Kolviðarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan Gerðubergslækjar að Laugagerð- 

isskóla. 

Skógarnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi vestan við Rauðkollsstaði um Hömluholt, 

Hausthús, Syðra- og Ytra-Skógarnes, Miklholt og Litlu-Þúfu á Ólafsvíkurveg 

hjá Stóru-Þúfu. 

Ölkelduvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Ölkeldu að Hóli. 

Lýsuhólsvegur: Af Ólafsvíkurvegi hjá Hraunsmúla, um Lýsudal og Lýsuhól á 
Ólafsvíkurveg vestan Vatnsholtsár.
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Útnesvegur: Af Ólafsvíkurvegi sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvík, Hellis- 
sand og Rif að Ólafsvík. 
Flugvallarvegur Rifi: Af Útnesvegi nálægt Rifi að flugvelli. 
Framsveitarvegur: Af Snæfellnesvegi hjá Vindási, um Setberg, út fyrir Eyrar- 

fjall á Snæfellsnesveg hjá Eiði. 
Helgafellssveitarvegur: Af Snæfellsnesvegi við Mjósund, um Berserkjahraun 

á Stykkishólmsveg norðan Kerlingarskarðs. 
Flugvallarvegur Stykkishólmi: Af Stykkishólmsvegi við Nesvog að flugvelli. 
Hörðudalsvegur vestri: Af Snæfellsnesvegi við Blönduhlíð að Seljalandi. 
Hörðudalsvegur eystri: Af Snæfellsnesvegi hjá Hörðubóli um Tungu að Selja- 
landi. 
Hálsabæjavegur: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um Hundadal 

og Bæ á Snæfellsnesveg vestan Miðár. 
Hlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fellsenda um Kolsstaði og Kringlu á Vest- 
fjarðaveg norðan Tunguár. 
Haukadalsvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Haukadalsárbrúar um Haukadal að 
Smyrlahóli. 
Hjarðarholtsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Búðardals, um Hjarðarholt að 
Lambastöðum. 
Gillastaðavegur: Af Laxárdalsvegi hjá Dönustöðum, um brú á Laxá, um Gilla- 

staði að Lambastöðum. 
Sælingsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Leysingfastaða að Laugaskóla. 
Klofningsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Ásgarðs um Fellsströnd. Klofning 
og Skarðsströnd á Vestfjarðaveg í Saurbæ. 
Neðribyggðarvegur: Af Klofningsvegi austan við Knarrarhöfn, að Ketilsstöðum. 
Skorravíkurvegur: Af Klofningsvegi vestan við Hellu um Skorravík að Ketils- 

stöðum. 
Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi við Hellu, um Túngarð og Stóru-Tungu 
á Klofningsveg vestan Kjarlaksstaðaár. 
Staðarhólsvegur: Af Klofningsvegi hjá Kirkjuhvoli, um Staðarhól, um brú á 
Staðarhólsá að vegamótum við Bjarnastaði. 
Vestfjarðavegur: Af Vesturlandsvegi hjá Dalsmynni um Bröttubrekku, Búð- 
ardal og Svínadal að sýslumörkum í Gilsfjarðarbotni. 
Steinadalsvegur: Af Vestfjarðavegi í Gilsfirði að sýslumörkum. 

Vestfjarðakjördæmi. 

Vesturlandsvegur: Frá sýslumörkum á Holtavörðuheiði að sýslumörkum við 
Hrútafjarðará. 
Laxárdalsvegur: Frá sýslumörkum á Laxárdalsheiði á Hólmavíkurveg norðan 
Borðeyrar. 
Vestfjarðavegur: Frá sýslumörkum í Gilsfjarðarbotni, um Þorskafjörð, Skála- 

nes, Klettháls, Vattarfjörð, Litlanes, Hjarðarnes og fyrir Vatnsfjarðarbotn, 

um Helluskarð, Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hrafnseyrarheiði, Dýrafjörð, 

Gemlufallsheiði, Önundarfjörð, Breiðadalsheiði og á Djúpveg í Skutulsfirði. 
Djúpvegur: Af Hólmavíkurvegi við Hólmavík um Staðardal, Steingrímsfjarðar- 

heiði og Langadal, fyrir Ísafjörð, um Eyrarfjall og Ögur, fyrir Skötufjörð, 
Hestfjörð og Álftafjörð, um Súðavík, Ísafjörð og Óshlíð til Bolungarvíkur. 
Barðastrandarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Flókalundi í Vatnsfirði, um Barða- 
strönd vfir Kleifaheiði að Patreksfirði. 
Bíldudalsvegur: Af Barðastrandarvegi við Patreksfjörð, um Mikladal, fyrir 
Tálknafjarðarbotn, um Hálfdán til Bíldudals, um Suðurfirði til Trostansfjarðar, 

þaðan á Vestfjarðaveg rétt norðan við Helluskarð. 
Flateyrarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Breiðadal til Flateyrar.
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Súgandafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Botnsheiði um Suðureyri fyrir Spilli 

að heimreið að Bæ. 
Hólmavíkurvegur: Af Vesturlandsvegi vestan Hrútafjarðarár, út með Hrúta- 
firði yfir Stikuháls, fyrir Bitrufjörð um Ennisháls, Kollafjörð. inn með Stein- 

grímsfirði til Hólmavíkur. 
Steinadalsvegur: Frá sýslumörkum á Steinadalsheiði á Hólmavíkurveg í Kolla- 

firði. 
Tröllatunguvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Bakkaár, nálægt Bakka, hjá 
Valshamri, um Tröllatunguheiði á Hólmavíkurveg hjá Húsavík. 
Reykhólasveitarvegur: Af Vestfjarðavegi í Berufjarðarbotni út Barmahlíð um 

Revkhóla að Stað. 
Þorskafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi í Þorskafjarðarbotni yfir Þorskafjarð- 
arheiði á Djúpveg á Steingrímsfjarðarheiði. 
Fjarðarhlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Eiði við Vattarfjörð. að Firði. 
Siglunesvegur: Af Barðastrandarvegi norðan Haukabergsárbrúar um Holt að 

Skriðnafelli. 
Örlygshafnarvegur: Af Barðastrandarvegi hjá Ósum við Patreksfjörð um 
Hvalsker, Sauðlauksdalsvaðal. Örlygshöfn og Hafnarfjall að Hvallátrum. 

Ranðasandsvegur: Af Örlvashafnarvegi hjá Hvalskeri um Saurbæ að Gröf á 

Ranðasandi. 
Kollsvíkurvegur: Af Örlvæshafnarvegi hjá Geitagili um Gjögur. Hænnvík. 

Hænuvíkurháls og Kóngshæð á Örlveshafnarveg á Aurholti. 
Flugvallarvegur Patreksfirði: Af Örlvgshafnarvegi innan Sauðlauksdals að 
flugvelli. 
Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar um Sveinseyri að 
Stóra-T angardal. 
Ketildalavegur: Af Bíldndalsvegi um Bíldudal. út með Arnarfirði nm Bakka 

að Selárdal. 
Mosdalsvegur: Af Vestfjarðavesi í Dvnjandisvogi að Ósi í Mosdal. 
Svalvogavegur: Af Vestfjarðavegi við Þingeyri um Haukadal, Keldudal og 

Svalvoga að Lokinhömrum. 
Flusvallarvegur Dýrafirði: Af Svalvogavegi utan Þingeyrar að flugvelli. 
Ingialdssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli um Nún. Alviðruvör og 

Sandsheiði að Sæbóli á Tngialdssandi. 
Valþjófsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi nálæst Holti í Önundarfirði, um Hjarðar- 

dal að Kirkjubóli í Valþiófsdal. 

Flugvallarvegur Önundarfirði: Af Valþjófsdalsvegi hjá Holti að flugvelli. 
Önundarfjarðarvegur: Af Vestfiarðavesi á Mosvallahálsi að Vífilsmýrum. 
Flusvallarvegur Ísafirði: Af Djúpvegi utan Kirkjubæjar í Skutulsfirði að 
flugvelli. 
Lausgardalsvegur: Af Djúpvegi hjá Hasakoti í Laugardal að Hrafnabjörgum. 

Vatnsfjarðarvegnr: Af Djúpvesi hjá Evri við Ísafjörð um Vatnsfiörð. Skála- 
vík og Hörgshlíð á Djúpves í Mjóafjarðarhotni. 

Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvesi um brú á Lansadalsá ntan við Neðri- 

Bakka, út með Langadalsströnd um Ármúla. fyrir Kaldalón út Snæfjallaströnd 

að Lvngholti. 
Langalandsvegur: Af Snæfjallastrandarvegi utan Melgraseyrar að heimreið að 

Laugarási. 

Krossárdalsvegur: Af Hólmavíkurvegi sunnan Krossárbrúar að Gröf. 

Strandavegur: Af Diúpvegi í botni Steingrímsfjarðar, um Biarnarfjarðarháls, 
Bala, Veiðileysufiörð, Djúpuvík, fyrir Reykjarfjörð um Gjögur, Árnes, að 
bryggju í Norðurfirði.
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Drangsnesvegur: Af Strandavegi hjá Hálsgötugili, sunnan við Bjarnarfjarðar- 

háls, út Selströnd um Drangsnes og Kaldrananes á Strandaveg í Bjarnarfirði 
sunnan brúar á Bjarnarfjarðará. 

Flugvallarvegur Gjögri: Af Strandavegi í Reykjarfirði að flugvelli. 
2 Munaðarnesvegur: Af Strandavegi í Norðurfirði að Munaðarnesi. 

Norðurlandskjördæmi vestra. 

Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum við Hrútafjarðará. um Hrútafjörð, yfir 
Hrútafjarðarháls, um Miðfjörð, Víðidal, Blönduós, Langadal, Stóra-Vatnsskarð. 
Vallhólm, Blönduhlíð, Norðurárdal að sýslumörkum á Öxnadalsheiði. 

Hvammstangavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Stóra-Ósi að Hvammstanga. 
Skagastrandarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Blönduósi um Skagaströnd á 
Skagaveg hjá Harastöðum. 
Sauðárkróksbraut: Af Norðurlandsvegi við Varmahlíð. um Langholt, Sauðár- 
krók, Hegranes, á Siglufjarðarveg norðan Gljúfurár hjá Vatnsleysu. 
Siglufjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austan Héraðsvatnabrúar á Grundar- 
stokki. um Blönduhlíð, Viðvíkursveit, Óslandshlíð, hjá Hofsósi, um Sléttuhlíð, 
Fljót og Almenninga að Siglufirði. 
Hofsósbraut: Af Siglufjarðarvegi norðan Grafarár um Hofsós á Siglufjarðarveg 
sunnan Hofsár. 

Heggstaðanesvegur: Af Norðurlandsvegi í Hrútafirði, nálægt Laugarstapa, um 
Mýrar, Bessastaði og Barð á Norðurlandsveg utan við Melstað. 
Miðfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi austast á Hrútafjarðarhálsi. fram Mið- 
fjörð vestan Miðfjarðarár, um brú á Núpsá hjá Haugi, út Miðfjörð að austan á 
Norðurlandsveg hjá Laugarbakka. 

Vesturárdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi norðan við brú á Vesturá, sunnan Brekku- 
lækjar fram Vesturárdal. að vegamótum gegnt Skegsjastöðum. 

Núpsdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi hjá Haugi að Neðra-Núpi. 
Vatnsnesvegur: Frá Hvammstanga út Vatnsnes, um Hindisvík yfir Þórsá, suð- 
ur Vesturhón á Norðurlandsveg hjá Vatnshorni. 

Þorgrímsstaðadalsvegur: Af Vatnsnesvegi hiá Tjörn að Ásbjarnarstöðum. 
Fitjavegur: Af Norðurlandsvegi á móts við Stórhól, suður Fitjárdal um Ásland 
yfir Miðfjarðarháls á Miðfjarðarveg sunnan við brú á Urriðaá. 
Víðidalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi hjá Deildarhóli, um Víðidalstungu, 
vfir brú á Víðidalsá hjá Hvarfi að Kolugili. 

Siðnvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Víðidalsárbrúar á Steinsvaði, um Síðu 

á Vatnsnesveg hjá Breiðabólstað. 
Borgarvegur: Af Síðuvegi hjá Síðu, yfir Faxalæk um Stóru-Borg, á Vatns- 
nesveg hjá Þorfinnsstöðum. 

Víðidalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi vestan Lækjamóta, austan Víðidals- 
ár á Víðidalsveg vestri hjá Hvarfi. 

Þingevravegur: Af Norðurlandsvegi vestan við Sveinsstaði að vegamótum við 
Levsingjastaði. 

Vatnsdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sveinsstöðum fram Vatnsdal. vestan ár 
um brú á Vatnsdalsá hjá Undirfelli og út austan ár á Norðurlandsveg nálægt 
Aralæk. 

Grímstungnvegur: Af Vatnsdalsvesi hjá Undirfelli fram Vatnsdal, um Gríms- 
tungu og Marðarnúp á Vatnsdalsveg hjá Bakka. 

Revkjabraut: Af Norðurlandsvegi fyrir norðan Giljá. um Reyki. norðan Svína- 

vatns á Svíinvetningabraut hjá Tindum. 

Miðásavegur: Af Norðurlandsvegi nálægt Torfalæk að Hæl. 

Auðkúluvegur: Af Reykjabraut við Reyki, vestan Svínavatns, um Auðkúlu á 
Svinvetningabraut sunnan Svínavatns.
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Svínadalsvegur: Af Auðkúluvegi hjá Grund að Ljótshólum. 

Flugvallarvegur Blönduósi: Af Norðurlandsvegi vestan Blönduóss að flugvelli. 

Svínvetningabraut: Af Norðurlandsvegi á Blönduósi, austan Laxárvatns og 

Svínavatns, um brú á Blöndu hjá Löngumýri á Norðurlandsveg norðan Svart- 

árbrúar. 
Kjalvegur: Af Svínvetningabraut hjá Syðri-Löngumýri að vegamótum Eiðs- 

staðavegar. 
Blöndudalsvegur: Af Svinvetningabraut austan Blöndubrúar hjá Löngumýri 

að Austurhlíð. 
Svartárdalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Bólstaðarhlíð, um Bergsstaði og 

Hvamm að Stafni. 
Neðribyggðarvegur: Af Skagastrandarvegi hjá Enni, um Sölvabakka á Skaga- 

strandarveg sunnan Neðri-Lækjardals. 

Mýravegur: Af Skagastrandarvegi hjá Lækjardal um Mýrar og brú á Laxá 

og Norðurá á Þverárfjallsveg. 
Þverárfjallsvegur: Af Skagastrandarvegi utan við brú á Laxá, um Norðurár- 

dal og Þverárfjall á Skagaveg hjá Skíðastöðum. 
Skagavegur: Af Skagastrandarvegi hjá Skagaströnd, um Kálfshamarsvík, Hafn- 

ir, Ketu, Laxárdal, Laxárdalsheiði og Gönguskörð á Sauðárkróksbraut á Sauð- 

árkróki. 
Reykjastrandarvegur: Af Skagavegi hjá Skarði að Hólakoti. 
Flugvallarvegur Sauðárkróki: Af Sauðárkróksbraut á Borgarsandi að flugvelli. 
Efribyggðarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Álftagerði, um Efribyggð, á Skaga- 
fjarðarveg norðan Mælifells. 

Skagafjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan Varmahlíðar, um Mælifell, 

Tungusveit og Vesturdal að Giljum. 
Vallhólmsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Völlum, um Stokkhólma að Vind- 

heimum. 
Héraðsdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi vestan Svartárbrúar hjá Reykjum, um 

Héraðsdal á Kjálkaveg um fyrirhugaða brú hjá Flatatungu. 
Svartárdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Breiðagerði að Ánastöðum. 

Tunguhálsvegur: Af Skagafjarðarvegi um Tunguháls á Héraðsdalsveg við fyr- 

irhugaða brú hjá Flatatungu. 
Austurdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi í Vesturdal, austan við Jökulsá vestri. 

um Bústaði að vegamótum hjá Skuggabjörgum. 
Kjálkavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Skeljungshöfða, um Kjálka að Keldu- 

landi. 
Fjallsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarstapa að Fjalli. 

Sæmundarhlíðarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Geitagerði, um Sæmundar- 

hlíð að Fjalli. 
Hegranesvegur vestri: Af Sauðárkróksbraut á vestanverðu Hegranesi um Hellu- 

land á Hegranesveg eystri við Ketu. 

Hegranesvegur eystri: Af Sauðárkróksbraut hjá Garði að Eyhildarholti. 

Brimnesvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Narfastöðum, um Brimnes á Siglu- 
fjarðarveg hjá Miklahóli. 
Hólavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miklahóli, um Viðvík og brú á Hjalta- 

dalsá á Laufskálaholti, um Hóla og brú á Hjaltadalsá í Klukkuhvammi á 

Hjaltadalsveg. 
Hjaltadalsvegur: Af Hólavegi sunnan brúar á Hjaltadalsá við Laufskálaholt 
að Hrafnhóli. 

Asavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gálga á Hólaveg við brú á Hjaltadalsá á 

Laufskálaholti. 

Deildardalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Grafarósi, yfir Grafará hjá Kambi á 

Siglufjarðarveg norðan Ártúns. 
Unadalsvegur syðri: Af Siglufjarðarvegi sunnan Hofsár að Enni. 

A 22
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Sléttuhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvegi yfir Langalæk, um Skálá austan Sléttu- 
hlíðarvatns. á Siglufjarðarveg norðan Keldnakots. 
Flókadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi á Méshöfða, um Austarahól og Barð, á 

" Siglufjarðarveg hjá Sólgörðum. 
Haganesvíkurvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, um Haganesvík á Siglu- 
fjarðarveg hjá Langhúsum. 
Sléttuvegur: Af Siglufjarðarvegi vestan Fljótaárbrúar um Sléttu og Skeiðfoss- 

“virkjun, á Ólafsfjarðarveg nálægt Hvammi. 

Flugvallarvegur Siglufirði: Frá Siglufirði yfir Fjarðará að flugvelli. 
síÓlafsfjarðarvegur:. Frá sýslumörkum á Lágheiði, um Stíflu, á Siglufjarðarves 
á Ketilási. 

Norðurlandskjörðæmi eystra. 
Norðurlandsvegur: Frá sýslumörkum á Öxnadalsheiði, um Öxnadal, Þelamörk 
og. Kræklingahlíð til Akureyrar, um Svalbarðsströnd, Víkurskarð, Ljósavatns- 

skarð. Fljótsheiði, Revkjadal, Mývatnsheiði, Mývatnssveit. norðan. Mývatns, 
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Mývatnsöræfi, Jökulsárbrú, Grímsstaði á Fjöllum, að sýslumörkum á Biskups- 
hálsi. 

Ólafsfjarðarvegur: Af Norðurlandsvegi á Moldhaugnahálsi, um Arnarnes- 
hrepp og Árskógsströnd. um Dalvík, fyrir Ólafsfjarðarmúla, um Ólafsfjörð að 
sýslumörkum á Tásheiði. 

„ Grenivíkurvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Miðvík, um Dalsmynni. Höfðahverfi 
og Grenivík að Melum. 
Norðausturvegur: Af,Norðnrlandsvesi hjá Krossi í Ljósavatnsskarði. um Köldu: 
kinn. Aðaldalshraun. Húsavík, Tjörnes, Kelduhverfi og Jöknlsárbrú í Axar- 
firði. um Kópasker: Melrakkasléttu og Raufarhöfn, um Þistilfjörð að. sýslumörk- 
um á Brekknaheiði. 
Mvývatnsvegur: Af Norðurlandsvesi hið Grímsstöðum í Mývatnssveit. um Hóls- 

; sand, Hvammsheiði og Reykjahverfi. á Norðausturveg hjá Laxamýri. 
Ólafsfjarðarvegur eystri: Af Ólafefiarðarveei 1 Ólafsfjarðarkaupstað um brú á 

-: Kálfsá, á Ólafsfjarðarveg sunnan Hóls. 
Kleifavesnr: Af Ólafsfjarðarvesi vestan Ólafsfjarðarár að Sólheimum. 
Svarfaðardalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Árgerði, um Urðir að Atlastöðnm. 
Tunguvegur: Af Svarfaðardalsvegi hjá Hreiðarsstöðum á Skíðadalsveg hlá 
Hvarfi. 
Skíðadalsvesur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hrísum, um brú á Skíðadalsá hjá 
Hvarfi. um Skíðadal að vestan os anstnr yfir Skíðadalsá 4 brú sunnan við 
Hniúk að vegamótum Klængshóls- og Hlíðarvesar. 
Árskógssandsvegur : af Ólafsfjarðarvesi hjá Litla- Árskógi a8 Árskógssands- 
höfn: 

Hansanesvegnr: Af Ólafsfiarðarvesi hjá Stærra-Árskógi að Hansanesi. 
Hjaltevrarvegur: Af Ólafsfjarðarvegsi hjá Skriðulandi að Hjalteyri. 
Bakkavegur: Af Ólafsfjarðarvesi hjá Hofi, um Arnarnes, á Ólafsfjarðarveg 

Möðruva!lavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi. um Möðruvelli á Hörgárdals- 
„veg hjá. Björsum. : 
Staðarbakkavegur: Af Hörsárdalsvegi nm brú á Hörsá hjá Skugga að Staðar- 
hakka... ; 
Hörgárdalevegnr: A€ Norðurlandsvesi hjá Bægisá, um brú á Helenhvl og norð- 
nr Hörgárdal að vestan. á Ólafsfjarðarves rorðan Hörsárbrúar. 
Dasverðareyrarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Sólborgarhóli, um Dagverðar- 
eyri og Gásir. á „Ólafsfjarðarveg sunnan Hörgárbrúar.
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Blómsturvallavegur: Frá brú á Lónslæk hjá Ásláksstöðum, norður hjá Syðsta- 

Samtúni, yfir Norðurlandsveg á Blómsturvallamela. 

Flugvallarvegur Akureyri: Af Norðurlandsvegi sunnan Akureyrar að flugvelli. 

Eyjafjarðarbraut vestri: Af Norðurlandsvegi sunnan Akureyrar, um Grund 

og Saurbæ, að Hólsgerði. 

Kristnesvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri norðan Kristness, um Kristnes á 

Eviafjarðarbraut vestri sunnan Kristness. En 

Miðbraut: Frá Eyjafjarðarbraut vestri við Hrafnagil að Eyjaf jarðarbraut eystri 

við Laugaland. 

Finnastaðavegur: Af Evjafjarðarbraut vestri skammt norðan Hólshúsa, um 

brýr á Finnastaðaá og Djúpadalsá hjá Völlum, á Eyjafjarðarbraut vestri hjá 

Saurbæ. 
Dalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Samkomugerði, yfir Finnastaða- 

veg að Stóradal. 5 

Hólavegur: Af Evjafjarðarbraut vestri móts við Vatnsenda, um brú á Eyja- 

fjarðará, um Hóla á Sölvadalsveg hjá Gnúpufelli. 

Sölvadalsvegur: Af Evjafjarðarbraut vestri hjá Sandhólum, um brú á Eyja- 

fjarðará að Eyvindarstöðum. 

Evjafjarðarbrant eystri: Af Norðvrlandsvegi hjá Kaupangi. um Langaland og 

þrú á Eyjafjarðará hjá Möðruvöllum, á Eyjafjarðarbraut vestri norðan Saur- 

bæjar. 
Svalharðseyrarvegur: Af Vaðlaheiðarvesi að Svalbarðseyri. 
Höfðavegur: Af Grenivíkurvegi við Gliúfnrá að Hóli. 

Vaðlaheiðarvegur: Af Norðurlandsvegi við Veigastaði, yfir Vaðlaheiði, Fnjósk- 

á, á Norðurlandsveg hjá Hálsi. 
Tllygastaðavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Nesi, suður að Illugastöðum. 

Fniðskadalsvegur vestri: Af Norðurlandsvesi norðan Ness að Grímsgerði. 

Fnjóskadalsvegur eystri: Af Norðurlandsvegi austan brúar á Fnjóská. um 

Fnjóskadal anstanverðan, á Grenivíkurves í Dalsmynni. 

Vaslaskósarvegur: Af Vaðlaheiðarvegi austan við brú á Fnjóská, um Vagla- 

skóg að Lundi TI. 
Fremstafellsvegur: Af Norðurlandsvegi vestan Kvíslarbrúar, um brú á Diúpá, 

hjá Fremstafelli, á Norðausturveg hjá Landamóti. 

Bárðardalsvegur vestri: Af Norðurlandsvegi við Kvíslarbrú vestan Skjálfanda- 

fljóts að Mýri. 
Lundarhrekkuvegur: Af Bárðardalsvegi eystri hjá Sandkvísl. að Víðikeri. 

Bárðardalsvegur eystri: Af Norðnrlandsvegi hiá Fosshóli, um brú hjá Stóru- 

völlum á Bárðardalsveg vestri. 

Aðaldalsvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Einarsstöðum á Norðausturveg hjá 

Tjörn. 
Austurhlíðarvegur: Af Norðurlandsvesi segnt Taugum. hjá Lansaskóla út 

Austurhlíð, yfir Revkiadalsá hjá Ökrum. á Aðaldalsveg móts við Hamra. 

Stafnsvegur: Af Norðurlandsvegi sunnan og neðan við Narfastaði að Stafni.. 

Mývatnssveitarvegur: Af Norðurlandsvegi hjá Arnarvatni um Skútustaði á 

Norðurlandsveg hjá Revkiahlíð. 

Baldursheimsvegur: Af Mývatnssveitarvegi skammt austan Árnarvatns að 

Litlu-Strönd. 

Flugvallarvegur Mývatnssveit: Af Norðurlandsvegi við Reynihlíð að flugvelli. 

Út-Kinnarvegur: Af Norðausturvegi hjá Ófeigsstöðum að Níná. 

Sandsvegur: Af Norðausturvegi norðan Knútsstaða að Sandi. 

Hvammavegur: Af Aðaldalsvesi norðan Ytra-Fjalls, yfir Laxá hjá Hólmavaði. 

á Mývatnsveg austan Laxárvirkjunar. 

Staðarbraut: Af Aðaldalsvegi sunnan Syðra-Fjalls, um Laxárvirkjun á Hvamma- 

veg.
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Fagranesvegur: Af Staðarbraut hjá Hellulandi að Fagranesi. 
Laxárdalsvegur vestri: Af Staðarbraut vestan Laxár að Halldórsstöðum. 
Laxárdalsvegur eystri: Af Laxárdalsvegi vestri hjá Birningsstöðum, um brú 
á Laxá hjá Sogi, að Kasthvammi. 
Flugvallarvegur Aðaldal: Af Norðausturvegi í Aðaldalshrauni að flugvelli. 
Uppsveitarvegur: Af Norðausturvegi norðan við Meiðavelli að Tóvegg. 
Hólsfjallavegur: Af Norðurlandsvegi hjá Grímsstöðum á Fjöllum, um Hólssand 
á Norðausturveg austan Jökulsárbrúar í Axarfirði. 
Gilsbakkavegur: Af Norðausturvegi hjá Lundi að Gilsbakka 
Austursandsvegur: Af Norðausturvegi skammt vestan Klifshaga, um Sandár- 
brú að Akurseli. 
Axarfjarðarheiðarvegur: Af Norðausturvegi hjá Klifshaga, um Hrauntanga, á 
Norðausturveg austan Stóra-Viðarvatns. 
Laxárdalsvegur: Af Norðausturvegi vestan Garðár í Þistilfirði, að Laxárdal. 
Langanesvegur: Af Norðausturvegi við Þórshöfn, um Þórshöfn og Sauðanes 
að flugvelli. 

Kópaskersvegur: Af Norðausturvegi að Kópaskeri. 
Flugvallarvegur Kópaskeri: Af Norðausturvegi norðan Kópaskers að flug- 
velli. 
Flugvallarvegur Raufarhöfn: Af Norðausturvegi norðan Ormarslóns að flug- 
velli. 

Austurlandskjördæmi. 

Austurlandsvegur: Frá sýslumörkum á Biskupshálsi, um Möðrudal, Jökuldals- 
heiði, Jökuldal, yfir Jökulsárbrú hjá Fossvöllum, um Hróarstungu yfir Lagar- 
fljótsbrú hjá Egilsstöðum, um Velli, Skriðdal, Breiðdalsheiði, Breiðdal, Beru- 
fjörð, Geithellnahrepp, Hvalnesskriður, Lón, Almannaskarð, yfir Hornafjarðar- 
fljótsbrú, hjá Gildraskeri, um Mýrar, Suðursveit, Breiðamerkursand, Öræfi og 
Skeiðarársand að sýslumörkum Vestur-Skaftafellssýslu. 
Norðausturvegur: Frá sýslumörkum á Brekknaheiði, um Bakkafjörð, Sand- 
víkurheiði, Vopnafjörð, Hofsárdal og Langadal á Austurlandsveg hjá Möðrudal. 
Hafnarvegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi hjá Bakkaá að Hafnarkauptúni. 
Norðfjarðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Egilsstöðum um Fagradal, Búðar- 
eyri við Reyðarfjörð, Hólmaháls, Eskifjörð, Oddsskarð og til Neskaupstaðar. 
Seyðisfjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi hjá Egilsstöðum, um Fjarðarheiði til 
Seyðisfjarðar. 
Borgarfjarðarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi við Eyvindará, um Eiðaþinghá, Hjalta- 
staðaþinghá, yfir Selfljótsbrú hjá Heyskálum, Vatnsskarð og Njarðvík að Bakka- 
gerði. 
Suðurfjarðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Reyðarfirði um suðurströnd Reyðar- 
fjarðar, fyrir Vattarnes, um Fáskrúðsfjörð, Gvendarnes, Stöðvarfjörð, Kamba- 
nes og á Austurlandsveg nálægt Heydölum. 
Breiðdalsvíkurvegur: Af Suðurfjarðavegi hjá Þverhamri til Breiðdalsvíkur. 
Djúpavogsvegur: Af Austurlandsvegi til Djúpavogskauptúns. 
Hafnarvegur: Af Austurlandsvegi að Höfn. 
Strandhafnarvegur: Af Norðausturvegi við Borgarlæk að Ljósalandi. 
Vesturárdalsvegur: Af Norðausturvegi austan Vesturár að Búastöðum. 
Flugvallarvegur Vopnafirði: Af Hlíðarvegi norðan Hofsár að flugvelli. 
Hlíðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Fossvöllum, um Jökulsárhlíð, yfir Hellis- 
heiði á Norðausturveg hjá Vatnsdalsgerði. 
Sunnudalsvegur: Af Hlíðarvegi anstan við Hofsá, um brú á Sunnudalsá norðan 
Sunnudals, og á Norðausturveg nálægt Teigi. 
Grófarselsvegur: Af Hlíðarvegi hjá Kaldá að Grófarseli. 
Jökuldalsvegur: Af Austurlandsvegi við Gilsá um Hákonarstaði að Brú.
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Jökuldalsvegur eystri: Af Austurlandsvegi hjá Hjarðarhaga yfir Jökulsá og út 
Jökuldal austan Jökulsár á Austurlandsveg í Dimmadal. 
Hróarstunguvegur: Af Austurlandsvegi við Jökulsárbrú, um Litla-Bakka og 
Kirkjubæ, yfir Rangá á Austurlandsveg hjá Urriðavatni. 
Húseyjarvegur: Af Hróarstunguvegi hjá Litla-Bakka að Geirastöðum. 
Brekkubæjavegur: Af Hróarstunguvegi hjá Þórisvatni um Brekku á Hróars- 
tunguveg hjá Litla-Steinsvaði. 
Fellavegur: Af Austurlandsvegi hjá Urriðavatni um Staffell, Egilssel og á Aust- 
urlandsveg við Rangá. 
Upphéraðsvegur: Af Austurlandsvegi norðan Lagarfljótsbrúar um Fell, Fljóts- 
dal, yfir Jökulsá í Fljótsdal, um Skóga og á Austurlandsveg hjá Úlfsstöðum 
á Völlum. 
Norðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi nálægt Valþjófsstað að Þuríð- 
arstöðum. 
Múlavegur í Fljótsdal: Af Upphéraðsvegi austan Jökulsár um brú á Kelduá 
um Langhús að Glúmsstöðum. 
Suðurdalsvegur í Fljótsdal: Af Upphérað:vegi austan brúar á Kelduárkvísl að 
Víðivöllum fremri. 
Skriðdalsvegur: Af Upphéraðsvegi vestan Grímsár inn Skriðdal um brýr á 
Geitdalsá og Múlaá á Austurlandsveg sunnan Jóku. 
Múlavegur syðri: Af Skriðdalsvegi við Múlabrú að Birkihlíð. 
Axarvegur: Af Austurlandsvegi í Víðigróf í Skriðdal um Öxi og á Austurlands- 
veg Í Berufjarðarbotni. 
Flugvallarvegur Egilsstöðum: Af Austurlandsvegi austan Lagarfljótsbrúar að 
flugvelli. 
Steinsvaðsvegur: Af Borgarfjarðarvegi gegnt Hreimsstöðum um Stóra-Steins- 
vað á Lagarfossveg hjá Fossi. 
Hjaltastaðarvegur: Af Borgarfjarðarvegi sunnan við Bóndastaði um Hjaltastað 

og Sandbrekku á Borgarfjarðarveg við Gagnstöð. 
Lagarfossvegur: Af Borgarfjarðarvegi nálægt Ásgrímsstöðum um Ekru, yfir 
Lagarfljót hjá Fossi á Hróarstunguveg. 
Hólalandsvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um Hólaland að Vega- 
mótum við Hvannstóð. 
Desjarmýrarvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði um brú á Fjarðará að 
heimreið að Sólbakka norðan við Hrafnárbrú. 
Vestdalseyrarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi í Seyðisfjarðarkaupstað um Vestdals- 
eyri að Sunnuholti. 
Mjóafjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi nálægt Köldukvíslarbrú um Mjóafjarð- 
arheiði og norðurströnd Mjóafjarðar a% Brekku. 

Helgustaðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Eskifjarðarkaupstað að Stóru-Breiðu- 
vík. 
Flugvallarvegur Norðfirði: Af Norðfjarðarvegi hjá Þrastarlundi að flugvelli. 
Dalavegur: Af Suðurfjarðavegi norðan Dalsár að Hólagerði. 
Norðurdalsvegur í Breiðdal: Af Austurlandsvegi í Breiðdal um Norðurdal að 
vegamótum við brú á Norðurdalsá. . 
Breiðdalsvegur: Af Austurlandsvegi innan Ásunnarstaða, yfir Breiðdalsá hjá 
Flögu, um Randversstaði á Austurlandsveg sunnan Breiðdalsárbrúar. 
Flugvallarvegur Djúpavogi: Frá Djúpavogi að flugvelli sunnan kauptúns. 
Lónsheiðarvegur: Af Austurlandsvegi hjá Starmýri, um Lónsheiði á Austur- 
landsveg hjá Svínhólum. 

Flugvallarvegur Hornafirði: Af Austurlandsvegi hjá Laxá að flugvelli. 
Rauðabergsvegur: Af Austurlandsvegi austan Djúpár að vegamótum að Holtaseli. 
Flugvallarvegur Öræfum: Af Austurlandsvegi hjá Fagurhólsmýri að flugvelli.
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3.2. FLOKKUN ÞJÓÐVEGA SKV. 3.1. Í UNDIRFLOKKA 

3.2.1. Stofnbrautir 

Suðurlandsvegur. 

Skeiða- og Hrunamannavegur: 

Suðurlandsvegur — Skálholtsvegur. 

Skálholtsvegur. 

Gaulverjabæjarvegur: 

Stokkseyri — Eyrarbakkavegur. 

Eyrarbakkavegur. 

Biskupstungnabraut: 

Suðurlandsvegur — Skálholtsvegur. 

Þingvallavegur. 

“ Þorlákshafnarvegur. 

Þrengslavegur. 

Álfsstétt. 

Vesturlandsvegur. 

Hafnarfjarðarvegur. 

Reykjanesbraut. 

Grindavíkurvegur. 

Hafnavegur: 

Reykjanesbraut — Keflavíkurflugvöllur. 

Garðskagavegur: 

- Reykjanesbraut — Sandgerði. 

Arnarnesvegur. 

Vífilsstaðavegur. 

Bessastaðavegur: 

Hafnarfjarðarvegur — Álftanesvegur. 

. Hafravatnsvegur: 

Úlfarsárvegur —- Vesturlandsvegur. 

Reykjalundarvegur. 

Akranesvegur. 

Ólafsvíkurvegur. 

Heydalsvegur. 

Stykkishólmsvegur: 

Snæfellsnesvegur — Stykkishólmur. 

11. júní 1981.
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Snæfellsnesvegur. 

Útnesvegur: 

Hellissandur — Ólafsvík. 

Vestfjarðavegur. 

- Djúpvegur. 

Barðastrandarvegur. 

„Bíldudalsvegur. 
Hólmavíkurvegur. 

Norðurlandsvegur. 

Hvammstangavegur. 

'Skagastrandarvegur: 

Norðurlandsvegur hjá Blönduósi — Skagaströnd. 

Sauðárkróksbraut. 

Siglufjarðarvegur. 

Ólafsfjarðarvegur. 

Norðausturvegur. 

Eyjafjarðarbraut vestri: 

Norðurlandsvegur — nyrðri vegamót Kristnesvegar. 

Aðaldalsvegur. 

Austurlandsvegur. 

Norðfjarðarvegur. 

Seyðisfjarðarvegur. 

Suðurfjarðavegur. 

Hafnarvegur. 

3.2.2. Aðrir þjóðvegir eru þjóðbrautir. 

3.3. AÐALFJALLVEGIR 

Fjallabaksleið nyrðri: 

Nr. 65. 

Af Þjórsárdalsvegi (32) við Sigöldu yfir Jökulsárkvísl hjá Landmannalaugum, 

Eldgjá og Skaftártungu á Búlandsveg (208) hjá Búlandi (84 km). 

Sprengisandsleið: 

Af Þjórsárdalsvegi (32) við Sigölduvirkjun vestan Þórisvatns um Þveröldu, 
Tómasarhaga hjá Fjórðungsvatni um Kiðagilsdrög á Bárðardalsveg vestri 
(842) hjá Mýri í Bárðardal (197 km). 

Kaldadalsvegur: 

Af Uxahryggjavegi (52) í Brunnum um Kaldadal á Hálsasveitarveg (518) hjá 
Húsafelli (40 km).
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Kjalvegur: 

Af Biskupstungnabraut (35) hjá Gullfossi um Bláfellsháls, Hveravelli á Kjal- 
veg (732) hjá Eiðsstöðum í Blöndudal (165 km). 

Skagafjarðarleið: 

Af Eyjafjarðarleið (F82) vestan Kiðagilsdraga um Laugarfell yfir brú á Jökulsá 
eystri á Austari-Bug á Skagafjarðarveg (752) hjá Giljum (66 km). 

Eyjafjarðarleið: 

Af Sprengisandsleið (F28) norðan Fjórðungsvatns um Eyjafjarðardal á Eyja- 
fjarðarbraut vestri (821) hjá Hólsgerði (53 km). 

Gæsavatnaleið: 

Af Sprengisandsleið (F28) í Tómasarhaga um Urðarháls yfir Jökulsá hjá Upp- 
typpingum, yfir brú á Kreppu um Grjót og á Austurlandsveg (1) austan Möðru- 
dals (178 km). 

Samgönguráðuneytið, 11. júní 1981. 

Steingrímur Hermannsson. 
  

Brynjólfur Ingólfsson.
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LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að fullgilda fyrir Íslands hönd 

Norðurlandasamning um félagslegt öryggi. 

FORSETI ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að fullgilda fyrir Íslands hönd samning milli Íslands, Dan- 
merkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um félagslegt öryggi sem undirritaður var Í 
Kaupmannahöfn 5. mars 1981 og prentaður er sem fylgiskjal með lögum þessum. 

2. gr. 

Þegar samningur sá er um ræðir í 1. gr. hefur öðlast gildi að því er Ísland varðar skulu 

ákvæði hans hafa lagagildi hér á landi. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 18. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L. S.)   

Olafur Jóhannesson. 

Fylgiskjal. 

Norðurlandasamningur um félagslegt öryggi. 

Ríkisstjórnir Íslands, Danmerkur, Finnlands, I HLUTT 

Noregs og Svíþjóðar, 

sem telja að norrænir ríkisborgarar, sem starfa 

eða dveljast í öðru norrænu landi en sínu eigin, eigi 

að njóta sama félagslegs öryggis og ríkisborgarar 

landsins, 

sem gera sér ljóst að löggjöf norrænna landa 
tryggi að miklu leyti slíkt jafnrétti, 

sem telja þó að á vissum sviðum sé þörf fyrir 

ítarlegri reglur, að nokkru til þess að veita þeim, c) „löggjöf“ 

Almenn ákvæði. 

1. gr. 

Í þessum samningi merkja orðin: 
a) „norrænt land“ 

sérhvert samningsríkjanna, 

b) „norrænn ríkisborgari“ 

ríkisborgara norræns lands, 

sem starfa eða dveljast utan heimalands síns, full- lög, reglugerðir og aðrar tilskipanir um þær 

nægjandi vernd og að nokkru til þess að samræma greinar félagslegs Öryggis, sem um ræðir Í Í. 
löggjöf landanna, málsgrein 2. greinar, þó ekki að því leyti, sem í 

sem álíta að Norðurlandasamningurinn frá þeim felast reglur um samskipti eins norræns 
1955 um félagslegt öryggi hafi haft mikla þýðingu í lands eða fleiri annars vegar og eins eða fleiri 

þessu tilliti, en að með tilliti til þróunarinnar beri annarra landa hins vegar, 

nú að setja nýjar reglur í hans stað, d) „hlutaðeigandi stjórnvald“ 

hafa komið sér saman um að gera nýjan í Danmörk 

Norðurlandasamning um félagslegt öryggi, svo- félagsmálaráðuneytið, 

hljóðandi: í Finnlandi
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félags- og heilbrigðismálaráðuneytið, 

á Íslandi 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið, 

í Noregi 

félagsmálaráðuneytið, 

í Svíþjóð 
ríkisstjórnina 

eða það stjórnvald, sem nefnd stjórnvöld 
ákveða, 

„stofnun“ 

stjórnvald eða stofnun, sem veitir bætur, 

f) „aðstoð“ 

annars vegar undanþágu frá greiðslu, eftirgjöf 

eða endurgreiðslu kostnaðar vegna sjúkra- 

hjálpar, þar með taldar tannlækningar, hjálp 

vegna meðgöngu og fæðingar, lyf, gervilimir og 
önnur stoðtæki, og hins vegar greiðslur vegna 

ferða, sem farnar eru vegna slíkrar sjúkra- 

hjálpar, 

£) „dagpeningar““ 
greiðslu í reiðufé, er miðast við dag eða viku og 

innt er af hendi vegna veikinda, barnsburðar 
eða ættleiðingar, 

h) „grunnlífeyrir“ 

almennan lífeyri, sem ekki miðast við starfs- 
tíma, fyrri atvinnutekjur né iðgjaldagreiðslur, 

svo og viðbótargreiðslur við slíkan lífeyri, 

i) „viðbótarlífeyrir““ 

almennan lífeyri, sem miðast við starfstíma, 

fyrri atvinnutekjur eða greidd iðgjöld, svo og 

viðbótargreiðslur við slíkan lífeyri, 

) „iðgjald“ 
tillag, miðað við ár eða annað ákvarðað tíma- 
bil, sem maður, er samningur þessi tekur til, 

eða vinnuveitandi hans greiðir til þess að 
standa straum af bótagreiðslum, sem um ræðir 

í þessum samningi, 

k) „búsettur“ 

að maður sé búsettur í landi samkvæmt 

þjóðskrá þess, ef sérstakar ástæður leiða ekki 

til annars. 

€ —
 

2. gr. 

1. Þessi samningur tekur til allra þeirra laga í 

norrænum löndum, sem á hverjum tíma gilda um 
eftirtaldar greinar hins félagslega réttindakerfis: 

a) bætur vegna veikinda, barnsfæðinga eða ætt- 

leiðinga, 

b) bætur vegna örorku, elli eða dauða, 

c) bætur vegna vinnuslysa og atvinnusjúkdóma, 
d) bætur vegna atvinnuleysis, 

e) almennar bætur í peningum til barna, 

f) félagslega aðstoð. 

178 18. maí 1981. 

2. Þegar norrænt land fullgildir þennan samning 

skal það leggja fram skrá yfir þá löggjöf, sem fjall- 
ar um þær greinar félagslegs öryggis, sem nefndar 

eru í 1. málsgrein. Síðan skal sérhvert land fyrir lok 
febrúarmánaðar ár hvert tilkynna danska utan- 

ríkisráðuneytinu þær breytingar á skránni, sem 
verða vegna löggjafar, sem sett hefur verið á 
næstliðnu almanaksári. 

3. Í viðauka við samning þennan er að finna 
sérstök ákvæði um framkvæmd samningsins í viss- 
um tilvikum að því er varðar hvert land fyrir sig. 

3. gr. 

Samningur þessi tekur til: 

a) norrænna ríkisborgara, 

b) flóttamanna, sem um ræðir í 1. grein samnings 
frá 28. júlí 1951 um réttarstöðu flóttamanna 

eða bókun með þeim samningi frá 31. janúar 

1967, 
c) ríkisfangslausra manna, sem um ræðir í 1. grein 

samnings frá 28. september 1954 um rétt- 
arstöðu ríkisfangslausra manna, 

d) annarra manna, sem löggjöf norræns lands 

tekur eða hefur tekið til, 

e) manna, sem rekja rétt sinn til einhvers þeirra 

manna, sem nefndir eru í stafliðum a) — d). 

4. gr. 

Við framkvæmd löggjafar í norrænu landi njóta 
ríkisborgarar annarra norrænna landa sama réttar 

og eigin borgarar landsins að svo miklu leyti sem 

ekki leiðir annað af ákvæðunum í III. hluta þessa 
samnings. 

5. gr. 

Nú skerðast bætur samkvæmt löggjöf norræns 

lands ef þær lenda með öðrum bótum og skal þá 
einnig unnt að skerða þær, ef þær lenda með til- 

svarandi bótum samkvæmt löggjöf annars norræns 

lands. 

II HLUTI 

Ákvæði um hvaða löggjöf skuli beitt. 
6. gr. 

1. Sá, sem búsettur er í norrænu landi, fellur 

undir löggjöf búsetulandsins að svo miklu leyti 

sem annað leiðir ekki af öðru ákvæði í þessum 

hluta. 

2. Norrænn ríkisborgari, sem er í skiprúmi á 

skipi, sem siglir undir fána norræns lands, telst 

búsettur og ráðinn til starfs í því landi.
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3. Nú er skip, sem siglir undir fána norræns 
lands, selt á leigu að mestu ómannað til útgerðar- 
manns í öðru norrænu landi og skal þá ákvæðið í 2. 
málsgrein aðeins gilda um þá, sem ráðnir eru af 

eiganda skipsins eða einhverjum í hans umboði. 

Norrænn ríkisborgari, sem ráðinn er á skip af út- 
gerðarmanni eða einhverjum í hans umboði, telst 

búsettur og ráðinn í síðar nefnda landinu. 

7. gr. 

1. Sá, sem ráðinn er til starfa í öðru norrænu 

landi en því, sem hann er búsettur í, skal með tilliti 

til þess starfs falla undir löggjöf starfslandsins að 

því er tekur til bótaréttar, sem byggist á launuðu 
starfi eða tekjum af slíku starfi. 

2. Þegar maður er ráðinn til starfa í tveim eða 

fleiri norrænum löndum skal litið svo á að hann 

starfi þar sem vinnuveitandinn er búsettur eða 

fyrirtækið á heima. 

3. Sá, sem er í starfsliði og í ferðum hjá fyrirtæki, 

sem annast flutninga í lofti eða á landi, skal teljast 

starfa þar sem hið fasta starfsaðsetur hans er. 

4. Það skal einnig talið starf í norrænu landi, 

þegar unnið er við rannsóknir og nýtingu náttúru- 

auðlinda á landgrunni þess lands eins og það er 
skilgreint í Genfarsamþykktinni frá 29. apríl 1958 
um landgrunnið. 

8. gr. 

1. Nú sendir atvinnurekandi starfsmann frá 

norrænu landi til annars norræns lands til þess að 

inna þar af hendi á atvinnurekandans reikning 

starf, sem ætlað er að taki í mesta lagi tólf mánuði, 

og skal hann þá enn vera undir lögum fyrrnefnda 

landsins að því er tekur til bótaréttar, sem um 

ræðir í 7. grein. 

2. Nú tekur starfið í landinu, sem starfsmaður 

var sendur til, lengri tíma en búist var við og meira 
en tólf mánuði og getur þá það, sem segir Í 1. 

málsgrein, gilt áfram þar til starfinu lýkur, enda sé 

það samþykkt af hlutaðeigandi stjórnvöldum í 

löndum þeim, sem hlut eiga að máli. 
3. Við beitingu ákvæða þessarar greinar skal 

það gilda, sem segir í 7. grein, 4. málsgrein. 

9. gr. 

Þessi samningur snertir ekki þau ákvæði í Vín- 

arsamningnum frá 18. apríl 1961 um stjórnmála- 

samband né Vínarsamningnum frá 24. apríl 1963 

um ræðissamband, sem varða þá löggjöf, sem 

nefnd er í 2. grein, 1. málsgrein. Sérstök ákvæði 
um rétt tilaðstoðar er að finna í III. hluta, 1. kafla. 
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10. gr. 
Iðgjöld vegna bóta, sem þessi samningur fjallar 

um, skulu innt af hendi í því landi, er löggjöf um 
rétt til bóta, sem byggjast á atvinnu eða atvinnu- 

tekjum, gildir í. Slíkra iðgjalda skal ekki krafist í 

öðru landi. 

11. gr. 

Að því er varðar sérstaka flokka manna eða 
einstaklinga geta hlutaðeigandi stjórnvöld tveggja 

eða fleiri norrænna landa samið um undantekn- 
ingar frá reglunum í þessum hluta. Tilkynningar 

um slíkt samkomulag skal senda danska utanrík- 
isráðuneytinu, en því ber að tilkynna hlutað- 

eigandi stjórnvöldum í þeim löndum, sem ekki eru 

aðilar að samkomulaginu. 

III. HLUTI 

Sérstök ákvæði um bótarétt. 

1. kafli. Bætur vegna veikinda, barnsfæðinga og 

ættleiðinga. 

12. gr. 

1. Sá, sem flyst frá einu norrænu landi til annars, 

getur að því er varðar rétt til bóta vegna veikinda, 

barnsburðar eða ættleiðingar í landinu, sem flust 

er til, skírskotað til aðstæðnanna á þeim tíma, sem 

hann var háður löggjöf landsins, sem hann fluttist 
frá. Við veitingu bóta í landinu, sem flust var til, 

skal taka tillit til bóta, sem veittar eru í landinu, 

sem flust var frá. 

2. Réttur til bóta samkvæmt þessari grein er 
einnig fyrir hendi vegna sjúkdóms, meðgöngu eða 

fæðingar, sem átti sér stað áður en búseta var tekin 

upp í landinu, sem flust var til. Þessi samningur 

veitir þó ekki rétt til bóta ef ætla má að tilgangur- 

inn með flutningnum til landsins hafi verið sá, að fá 

slíkar bætur þar. 

3. Nú er maður aðnjótandi dagpeninga frá 

landinu, sem hann flyst frá, þegar flutningur á sér 

stað og skal hann þá eftir flutninginn fá dag- 
peninga frá landinu, sem hann fluttist til, sam- 

kvæmt löggjöf þess. Þegar nauðsynlegt er skal taka 
tillit til atvinnutekna í landinu, sem flust var frá. 

4. Ákvæði þessarar greinar skulu á samsvarandi 
hátt gilda fyrir þann mann, sem af öðrum ástæðum 

en vegna flutnings samkvæmt ákvæðunum í I. 

hluta þessa samnings á rétt til bóta vegna 

sjúkdóms, barnsburðar eða ættleiðingar frá öðru 

norrænu landi en því hvers löggjöf hann áður var 

háður.
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13. gr. 

Maður, sem ráðinn er til starfa í öðru norrænu 

landi en því, sem hann er búsettur í, á í veikindum 
rétt á dagpeningum frá starfslandinu meðan 
ráðningin stendur, eigi þó skemur en 90 daga. 
Síðan greiðast dagpeningar frá búsetulandinu og 

gilda um það ákvæði 12. greinar. 

14. gr. 

1. Um mann, sem búsettur er í norrænu landi og 

á þar rétt til aðstoðar, gildir það, að verði hann 
þurfandi sjúkrahjálpar meðan hann dvelur í öðru 

norrænu landi skal hann njóta aðstoðar frá dval- 
arlandinu samkvæmt löggjöf þess. Hið sama gildir 

um mann, sem án þess að vera norrænn ríkisborg- 

ari á rétt á aðstoð í norrænu landi vegna þess að 
hann vinnur á skipi, sem siglir undir fána norræns 

lands. 

2. Réttur til bóta samkvæmt þessari grein er þó 

ekki fyrir hendi ef telja má að tilgangur með dvöl í 

landinu sé að njóta aðstoðar þar. Sá sem dvelst í 
einhverju landanna vegna annars en atvinnu eða 

náms á því aðeins rétt á aðstoð vegna barnsfæð- 
ingar að ekki hafi verið ástæða til þess að ætla að 
fæðingin mundi eiga sér stað meðan á þeirri dvöl 
stæði. 

3. Réttur til bóta samkvæmt þessari grein fellur 
niður um leið og ástand bótaþegans leyfir að hann 

ferðist til landsins, sem hann er búsettur í. Þó skal 

halda bótagreiðslum áfram þegar þannig er ástatt 

að ekki er sanngjarnt að vísa hinum sjúka til um- 

önnunar í búsetulandinu. 

4. Við heimför til búsetulandsins skal dvalar- 
landið standa straum af þeim aukakostnaði, sem af 
því leiðir að maður vegna sjúkdóms síns verður að 

ferðast með dýrara móti en hann ella mundi gera. 

15. gr. 

Menn, sem samkvæmt samningum þeim, sem 
nefndir eru í 9. grein, falla ekki undir löggjöf 

landsins, sem þeir starfa í, skulu þó eiga rétt á 
aðstoð vegna veikinda, barnsfæðinga og ætt- 

leiðinga samkvæmt löggjöf starfslandsins. Eigi 

skal krafið um iðgjöld í starfslandinu. 

16. gr. 

Ákvæði í löggjöf norræns lands um takmarkanir 

á greiðslu dagpeninga til þeirra, sem dveljast er- 

lendis, gilda ekki þegar sá, sem á rétt á dagpening- 

um, dvelst í öðru norrænu landi. 
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17. gr. 

Nú greiðir vinnuveitandi í norrænu landi laun í 

fjarvist frá vinnu vegna veikinda, barnsfæðingar 
eða ættleiðingar til starfsmanns, sem fyrir sama 
tíma og vegna sömu tekna fær dagpeninga frá öðru 
norrænu landi, og á þá vinnuveitandinn rétt á 

nefndum dagpeningum í stað starfsmannsins, eins 

og dagpeningarnir væru greiddir frá starfslandinu. 

2. kafli. Bætur vegna örorku, elli og dauða. 

Grunnlífeyrir. 

18. gr. 

1. Meðan ríkisborgari norræns lands er búsettur 

í öðru norrænu landi, á hann rétt til grunnlífeyris 
frá búsetulandinu á sömu forsendum og gilda fyrir 

ríkisborgara landsins og með þeim skilyrðum, sem 

annars eru sett í þessari grein. 

2. Í þeim tilvikum, sem nefnd eru í 1. málsgrein, 

greiðist grunnlífeyrir 

1) að því er varðar ellilífeyri, þegar sá, sem um 

lífeyri sækir, hefur dvalist í landinu að minnsta 

kosti þrjú síðustu árin samfleytt. 

2) að því er varðar örorkulífeyri, þegar sá, sem 

um lífeyri sækir, 

a) hefur dvalist í landinu samfleytt að minnsta 
kosti þrjú síðustu árin, eða 

b) hefur dvalist í landinu samfleytt að minnsta 
kosti síðasta árið og hefur á þeim dval- 
artíma verið samfellt í að minnsta kosti eitt 
ár líkamlega og andlega fær um að inna af 
hendi almenn arðbær störf. 

3) að því er varðar lífeyri til eftirlifenda, 

a) þegar hinn eftirlifandi hefur dvalist í 

landinu samfleytt að minnsta kosti þrjú 
síðustu árin, eða 

b) þegar hinn látni var aðnjótandi örorkulíf- 

eyris frá þessu landi er hanh lést eða 
fullnægði þeim kröfum, sem greinir í 2 a 
eða b, hvort tveggja með því skilyrði, að 
hinn eftirlifandi hafi verið búsettur í 
landinu, þegar andlátið bar að. 

3. Þegar maður, sem nýtur örorkulífeyris eða 

eftirlifendalífeyris samkvæmt þessari grein, nær 

almennum lífeyrisaldri, sem gildir í búsetulandinu, 
kemur ellilífeyrir í stað þess lífeyris án tillits til 
dvalartíma. 

4. Við athugun á því hvort fullnægt sé skilyrði 2. 
málsgreinar um tiltekna samfellda dvöl skal ekki 

tekið tillit til fjarveru um stundarsakir. Sem slík 
fjarvera skal jafnan teljast fjarvera sem hverju
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sinni stendur ekki lengur en fjóra mánuði, ellegar 

einn mánuð að því er varðar skilyrðið um eins árs 
samfellda dvöl. Tímabil fjarveru um stundarsakir 

teljast ekki dvalartími. 

19. gr. 

1. Grunnlífeyrir samkvæmt 18. grein miðast við 

samanlagðan búsetutíma lífeyrisþegans í einu eða 

fleiri hinna norrænu landa. 
2. Ef búsetutími samkvæmt 1. málsgrein er að 

minnsta kosti 40 ár, greiðist grunnlífeyrir án 

skerðingar vegna búsetutíma. Í öðrum tilvikum er 

grunnlífeyririnn að minnsta kosti einn fertugasti 

hluti fyrir hvert búsetuár. Í þessum útreikningi er 

sleppt tímanum fyrir fullnaðan 16 ára aldur og 

tímanum eftir að almennum lífeyrisaldri í búsetu- 

landinu er náð. Ef lífeyrisgreiðslur hefjast áður en 
lífeyrisþegi nær hinum almenna lífeyrisaldri 

reiknast honum einnig til góða tíminn, sem á vant- 
ar að hann hafi náð lífeyrisaldri. 

3. Eftirlifendalífeyrir til maka reiknast á sam- 

svarandi hátt á grundvelli búsetutíma hins látna ef 
sá tími er lengri en búsetutími lífeyrisþegans. Hið 

sama á við um útreikning ellilífeyris til eftirlifandi 
maka, sem mundi hafa átt rétt á eftirlifendalífeyri, 
ef hann hefði ekki þegar náð lífeyrisaldri. Eftirlif- 
endalífeyrir til barna greiðist án skerðingar vegna 
lengdar búsetutímans. 

4. Ef grunnlífeyrir er samkvæmt löggjöf norræns 

lands miðaður við búsetutíma í landinu, skal bú- 

setutími borgara þess lands í öðru norrænu landi 
teljast sem búsetutími í heimalandinu. 

5. Nú á norrænn ríkisborgari, sem nýtur grunn- 

lífeyris frá búsetulandinu, einnig rétt á grunnlífeyri 

frá öðru norrænu landi samkvæmt löggjöf þess og 

greiðist þá lífeyrir frá síðarnefnda landinu einungis 
að því marki sem hann er hærri en lífeyrir frá 

búsetulandinu. Þetta gildir þó ekki, ef hvor 
tveggja lífeyririnn miðast eingöngu við búsetutíma 

í hlutaðeigandi landi og sá búsetutími, sem lagður 

er til grundvallar við útreikning lífeyrisins frá bú- 

setulandinu, er skemmri en 40 ár. 

20. gr. 

1. Nú flyst ríkisborgari norræns lands frá einu 

þeirra til annars og lífeyrisatburðurinn skeður áð- 

ur en svo langur tími er liðinn að unnt sé að greiða 

grunnlífeyri frá landinu, sem flust var til, og skal þá 

greiða lífeyrinn frá því landi þar sem tímaskil- 

yrðinu fyrir rétti tilgrunnlífeyris var síðast fullnægt 
eins og maðurinn væri enn búsettur þar. Þetta 
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gildir því aðeins að sótt sé um lífeyri innan þriggja 
ára frá því hann fór frá síðarnefnda landinu. 

2. Nú nýtur norrænn ríkisborgari grunnlífeyris 

frá landi, sem hann er ríkisborgari í, en flyst frá því 
landi til annars norræns lands, og skal hann þá 

halda rétti sínum til grunnlífeyris frá því landi, sem 

lífeyrinn greiðir. 

3. Grunnlífeyrir samkvæmt 1. eða 2. málsgrein 
greiðist þar til lífeyrisþeginn fær grunnlífeyri frá 
landinu, sem hann fluttist til, eða hefur dvalist þar 

svo lengi að hann uppfyllir skilyrðið um ákveðinn 

dvalartíma í landinu til þess að öðlast rétt til þess 
grunnlífeyris, sem um er að ræða, í mesta lagi þó í 
þrjú ár. Að því er varðar mann, sem flyst til 

heimalands síns, fellur réttur til lífeyris, sem hér 

um ræðir, niður í öllum tilvikum þegar hann nær 

þeim lífeyrisaldri, sem gildir í heimalandinu. 
4. Nú á maður rétt á grunnlífeyri samkvæmt 

löggjöf landsins, sem hann fluttist til, og sá lífeyrir 

miðast einungis við búsetutíma í því landi og skal 
þá slíkur lífeyrir ekki koma í veg fyrir að hann fái 
lífeyri í samræmi við ákvæði þessarar greinar frá 

landinu, sem hann fluttist frá. Lífeyrir frá landinu, 

sem flust var frá, greiðist þó aðeins að því marki, 

sem hann er hærri en lífeyririnn frá landinu, sem 

flust var til. 

Viðbótarlífeyrir. 

21. gr. 
Í sambandi við skilyrði fyrir rétti til viðbótarlíf- 

eyris frá norrænu landi eru tryggingatímabil, sem 
maður á að baki samkvæmt löggjöf um viðbótar- 
lífeyri í fleiri en einu norrænu landi, lögð saman að 

svo miklu leyti sem þau taka ekki yfir sama tíma- 
skeið. 

22. gr. 

Einungis í þeim tilvikum, sem um ræðir í 23. 
grein, hefur það áhrif á viðbótarlífeyri, að maður á 
einnig rétt á viðbótarlífeyri frá öðru norrænu 

landi. 

23. gr. 

1. Nú uppfyllir maður í fleiri en einu norrænu 
landi þau skilyrði, sem gilda um útreikning viðbót- 
arlífeyris einnig á grundvelli áætlunar um trygg- 
ingatímabil, sem hefðu náðst, ef lífeyrisatburður- 

inn hefði ekki skeð, og skal þá slíkur útreikningur 

einungis gerður í því landi þar sem hækkun líf- 

eyrisins, er af útreikningnum leiðir, verður mest. 

2. Nú er kveðinn upp nýr úrskurður um einstakt 

lífeyrismál í einhverju landanna eða fyrra úrskurði 
breytt og skal þá að nýju athuga frá hvaða landi
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skuli greiða viðbótarlífeyri, sem reiknaður er á 
grundvelli áætlunar eins og í 1. málsgrein segir. 

3. Ákvæði þessarar greinar skulu ekki gilda 

þegar maður hefur áunnið sér lífeyrisrétt í fleirum 

en einu landi samtímis á tveimur síðustu árunum 
áður en tryggingaratburðurinn átti sér stað. 

3. kafli. Bætur vegna vinnuslysa og atvinnu- 

sjúkdóma. 

24. gr. 
1. Það hefur ekki áhrif á bótarétt vegna vinnu- 

slyss eða atvinnusjúkdóms, að rétthafi er búsettur 

eða dvelst í öðru norrænu landi en landinu, er 

löggjöf sú, sem skaðinn skal bættur eftir sam- 
kvæmt II. hluta þessa samnings, gildir í. 

2. Ákvæði samningsins um rétt til aðstoðar í 
búsetu- eða dvalarlandinu gilda einnig um vinnu- 
slys og atvinnusjúkdóma. 

25. gr. 

1. Nú er unnt að greiða bætur vegna atvinnu- 
sjúkdóms samkvæmt löggjöf fleiri en eins norræns 

lands og skulu þá bæturnar greiddar einungis sam- 
kvæmt löggjöfinni í landinu þar sem það starf, sem 

sýkingarhættan fylgir, var síðast innt af hendi fyrir 
þann tíma er sjúkdómurinn kom í ljós. 

2. Nú elnar atvinnusjúkdómur, sem bættur er 

samkvæmt löggjöf norræns lands, og skal það land 

þá einnig bæta það heilsuhrak, ef það verður ekki 
rakið til vinnu í öðru norrænu landi. 

4. kafli. Bætur vegna atvinnuleysis. 

26. gr. 

Nánari ákvæði um rétt til bóta vegna atvinnu- 
leysis er að finna í samningnum frá 28. júní 1976 

milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og 

Svíþjóðar um reglur varðandi viðurkenningu á 

rétthæfingarskeiði m. m. vegna réttar til dag- 

peninga fyrir þá, sem tryggðir eru gegn atvinnu- 
leysi. 

IV. HLUTI 

Önnur ákvæði. 

21. gr. 

Hlutaðeigandi stjórnvöld skulu í samvinnu 

semja þær reglur, sem þörf er á til þess að tryggja 

samræmda norræna framkvæmd þessa samnings. 
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28. gr. 

Í sambandi við framkvæmd þessa samnings 
skulu stjórnvöld og stofnanir veita gagnkvæmt 

liðsinni eftir þörfum. Í sérhverju norrænu landi 
skal vera stofnun tilnefnd af hlutaðeigandi 

stjórnvaldi sem sérstakur tengiliður. 

29. gr. 

1. Nú afhendir maður stofnun í norrænu landi 
umsókn um bætur samkvæmt löggjöf annars nor- 
ræns lands og skal þá sú stofnun þegar í stað senda 
umsóknina til viðeigandi stofnunar í hlutaðeigandi 
landi. Umsókn skal talin fram komin þar þann dag, 

sem hún var lögð fram í fyrrnefnda landinu. 
2. Nú er svo kveðið á í löggjöf norræns lands að 

kæru eða öðru erindi, er um ræðir í 1. málsgrein, 

skuli framvísað innan ákveðins tíma til þess að það 
verði tekið til greina og skal þá talið að þessu 

skilyrði sé fullnægt ef erindinu hefur verið fram- 
vísað til stofnunar í öðru norrænu landi innan hins 
tilskilda tíma. Sú stofnun skal þegar í stað senda 
erindið til hlutaðeigandi stofnunar. 

30. gr. 

1. Nú hefur stofnun í norrænu landi greitt bætur 

með þeim hætti að skylda til endurgreiðslu skapast 

og má þá draga frá bótum greiddum í öðru nor- 

rænu landi það sem ofgreitt var að svo miklu leyti 

sem réttarreglurnar í því landi leyfa. 
2. Nú hefur stofnun í norrænu landi veitt bætur 

til bráðabirgða meðan beðið er endanlegs úr- 
skurðar og síðar kemur í ljós að bótaþeginn átti 
ekki rétt á bótum eða átti aðeins rétt á lægri bótum 

og má þá halda eftir, í heild eða að hluta, sam- 

svarandi bótum frá öðru norrænu landi fyrir sama 
tíma. Sama gildir þegar bætur eru greiddar án þess 

að gætt hafi verið ákvæða í þessum samningi eða 

Þegar síðari framkvæmd samningsins leiðir til þess 
að bætur í fyrrnefnda landinu hefði ekki átt að 

greiða eða aðeins greiða með lægri fjárhæð. 
3. Fjárhæðir, sem haldið er eftir samkvæmt 1. 

eða 2. málsgrein, skal afhenda stofnun þeirri, sem 

ekki hefði átt að greiða bætur eða hefði átt að 
greiða lægri bætur. 

31. gr. 

1. Skjal um rétt til meðlags, sem gefið er út í 
norrænu landi, skal einnig talið gildur grundvöllur 

fyrirframgreiðslu meðlags í öðru norrænu landi. Ef 

skjalið geymir ekki úrskurð dómstóls eða annars 

opinbers stjórnvalds, skal það áritað vottorði um 

að samkvæmt því sé unnt að innheimta hjá hinum 
meðlagsskylda í landinu, sem það var gefið út í.
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2. Ekki er skylt að inna af hendi fyrirfram- 
greiðslu meðlags að því leyti sem hún hefur verið 
innt af hendi í öðru norrænu landi fyrir sama tíma. 

32. gr. 

Norrænt land, sem að staðaldri veitir ríkis- 

borgara annars norræns lands framfærslu eða aðra 

félagslega umönnun að mestu leyti, getur ekki af 

þeim sökum krafist þess að heimaland styrkþegans 
taki við honum ef fjölskylduástæður hans, tengsl 

við búsetulandið eða aðstæður að öðru leyti mæla 

með því að hann fái að vera þar áfram og alls ekki 

ef hann hefur fimm síðustu árin verið búsettur í 

landinu. 

33. gr. 

Þessi samningur veitir ekki rétt til greiðslu 

grunnlífeyris til nokkurs manns, sem ekki er bú- 

settur í norrænu landi. Samningurinn veitir ekki 
heldur rétt til öflunar réttinda utan norrænu land- 

anna. 

34. gr. 

1. Samningur þessi gildir ekki um bætur og ið- 

gjöld vegna tímans fyrir gildistöku hans. 
2. Við ákvörðun réttar til bóta samkvæmt þess- 

um samningi skal einnig taka tillit til tímabila 

trygginga, starfs og búsetu fyrir gildistöku hans. 

3. 23. grein þessa samnings skal einnig gilda um 

lífeyri, sem við gildistöku hans er greiddur sam- 
kvæmt S. grein b í samningnum frá 15. september 

1955. 

35. gr. 

Þessi samningur skal ekki hafa í för með sér 
lækkun bóta, sem greiddar eru þegar hann tekur 

gildi. 

36. gr. 

1. Vilji eitthvert land segja samningnum upp, 

skal það tilkynna danska utanríkisráðuneytinu 

það skriflega, en það skal skýra ríkisstjórnum 

annarra norrænna landa frá því. 

2. Uppsögnin gildir aðeins fyrir það land, sem 

segir upp, og gildir frá og með byrjun þess alman- 

aksárs, sem hefst að liðnum a. m. k. sex mánuðum 

frá því að danska utanríkisráðuneytinu barst til- 

kynning um uppsögnina. 
3. Sé samningnum sagt upp, haldast þau 

réttindi, sem fengist hafa samkvæmt honum. 

37. gr. 

1. Samning þennan skal fullgilda og skal full- 
gildingarskjölunum komið til varðveislu í danska 
utanríkisráðuneytinu. 
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2. Samningurinn gengur í gildi fyrsta dag næsta 
mánaðar eftir að liðnir eru tveir heilir almanaks- 
mánuðir frá því að fullgildingarskjöl allra land- 
anna voru afhent til varðveislu. 

38. gr. 
Þegar þessi samningur gengur í gildi fellur úr 

gildi samningur milli Íslands, Danmerkur, 

Finnlands, Noregs og Svíþjóðar frá 15. september 

1955 um félagslegt öryggi ásamt síðari breytingum 

og viðaukum við hann svo og samningur sömu 

ríkja frá 6. febrúar 1975 um bætur vegna veikinda, 

meðgöngu og barnsburðar. 

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir, sem til þess 
hafa fullt umboð, undirritað samning þennan. 

Gjört í Kaupmannahöfn hinn 5. mars 1981 í 

einu eintaki á íslensku, dönsku, finnsku, norsku og 

sænsku og skulu allir textarnir jafngildir. 

VIÐAUKI 

við samning milli Íslands, Danmerkur, 

Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um félagslegt 

öryggi. 

UM BEITINGU LÖGGJAFAR 

EINSTAKRA LANDA 

ÁKVÆÐI 

A. DANMÖRK 
1. Um 6. gr. 

Ákvæðin í 2. og 3. málsgrein 6. greinar hafa ekki 

áhrif á réttinn til aðstoðar í Danmörk vegna 
veikinda eða barnsfæðingar til handa þeim, sem 
búsettir eru þar í landi. 

2. Um 14. gr. 

Ákvæðin um aðstoð vegna veikinda taka ekki til 

greftrunarstyrks samkvæmt lögum um almennar 

sjúkratryggingar. 

3. Um 18. gr. 

Þegar fullnægt er skilyrðunum til þess að fá 

eftirlifendalífeyri samkvæmt 18. grein, 2. máls- 

grein, tölulið 3 b, skal búsetutími í öðru norrænu 

landi jafngilda búsetutíma í Danmörk er meta skal 

hvort fullnægt sé skilyrðinu um að minnsta kosti 

eins árs búsetu í Danmörk, eftir að náð er lægra 

aldursmarkinu til vinnslu lífeyrisréttar á grundvelli 
búsetutíma. Þetta ákvæði gildir á samsvarandi hátt 
um danska ríkisborgara.
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4. Um 19. gr. 

a) Ríkisborgarar annarra norrænna landa skulu 

eiga rétt á fullum dönskum ellilífeyri samkvæmt 

ákvæði almannalífeyrislaga um rétt til fulls lífeyris 

til handa þeim, sem hefur verið búsettur í Dan- 

mörk að minnsta kosti tíu ár á því aldursskeiði, 

sem menn geta áunnið sér rétt til lífeyris á 

grundvelli búsetutíma, og þar af að minnsta kosti 

fimm síðustu árin áður en venjulegum lífeyrisaldri 

er náð. Búsetutími í öðrum norrænum löndum er 

ekki talinn með þegar ákvörðun er tekin um það, 

hvort fullan lífeyri megi greiða samkvæmt nefndu 

ákvæði. 

b) Við beitingu 19. greinar, 2. málsgreinar, 3. 

málsliðs, er við útreikning lífeyris til manns, sem 

samkvæmt samningnum skal fá lífeyri frá 

Danmörk, talinn með búsetutími í norrænu lönd- 

unum eftir að náð er lægra aldursmarkinu, sem 

samkvæmt dönsku lífeyrislöggjöfinni er krafist til 

þess að maður geti áunnið sér rétt til lífeyris á 

grundvelli búsetutíma. 

c) Ákvæðin í 19. grein, 3. málsgrein, taka á 

tilsvarandi hátt til örorkulífeyris samkvæmt 

dönsku lögunum um öruorkulífeyri o. fl. með þeim 

skilyrðum, sem í þeim lögum greinir. 
d) Við útreikning á ekkjulífeyri, örorkulífeyri 

og ellilífeyri samkvæmt danskri löggjöf til þeirra, 
sem misst hafa maka sinn, miðuðum við búsetu- 

tíma hins látna maka í norrænu löndunum, skal 

fullnægt þeim skilyrðum, sem um það gilda sam- 

kvæmt Örorkulífeyrislögum, ekkjulífeyrislögum 

og almannalífeyrislögum. Við útreikning búsetu- 

tíma frá því er lífeyrisgreiðslur hefjast þar til líf- 

eyrisaldri, sem gildir í búsetulandinu, er náð 

er lagður til grundvallar aldur eftirlifandi maka, 

Þegar réttur til lífeyris stofnast. 

5. Um 20. gr. 

a) Norrænn ríkisborgari, sem er búsettur í öðru 

norrænu landi en Danmörk, getur ekki samkvæmt 

20. gr., 1. málsgrein, fengið danskan ellilífeyri fyrir 

aldursmörk eða undanþágu frá aldursskilyrðum 

vegna atvinnuleysis eða álíka skorts á möguleika 

til atvinnu. 

b) Einstæð kona, sem er orðin 62 ára, fær elli- 

lífeyri frá Danmörk samkvæmt 20. grein, 2. máls- 

grein, umfram þriggja ára tímann eftir flutning 
samkvæmt 3. málsgrein greinarinnar svo lengi sem 

lífeyrisþeginn hefur ekki náð almennum líf- 

eyrisaldri í búsetulandinu. 

c) Að því er tekur til manna, sem með undan- 

þágu frá aldursskilyrðum fá ellilífeyri fyrir 
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aldursmörk frá Danmörk eftir flutning til annars 

norræns lands fyrir 1. janúar 1978, veitist lífeyrir- 
inn umfram þriggja ára tímabilið eftir flutninginn 

samkvæmt 20. grein, 3. málsgrein, þar til lífeyris- 

þeginn hefur náð almennum lífeyrisaldri í búsetu- 

landinu. 

6. Um 21. gr. 

Við beitingu 21. greinar skulu þeir aðilar að 

viðbótarlífeyrissjóði vinnumarkaðarins, sem 
greiddur hefur verið fyrir á einu almanaksári sá 
fjöldi iðgjaldagreiðslna, sem krafist er til þess að 

ná fullum réttindum, teljast hafa lokið heils árs 
tryggingartíma. Þeir aðilar, sem greiddar hafa 

verið fyrir færri iðgjaldagreiðslur, skulu teljast 

hafa lokið tryggingartíma, er nemi svo miklum 

hluta árs sem svarar til hlutfallsins milli fjölda 
greiddra iðgjaldagreiðslna og þess fjölda, sem 

krafist er til þess að ná fullum réttindum. 

B. FINNLAND. 
1. Um 5. gr. 

Við ákvörðun réttar til dagpeninga vegna 

barnsfæðingar samkvæmt finnskri löggjöf skal 
einnig taka tillit til dagpeninga, sem samkvæmt 

löggjöf annars norræns lands eru greiddir hinu 

foreldrinu vegna sömu barnsfæðingar eða ætt- 
leiðingar. 

2. Um 18.—20. gr. 

a) Þegar grunnlífeyrir er veittur manni, sem er 

búsettur í öðru norrænu landi en Finnlandi, skal 

lífeyririnn og viðbótargreiðslur honum tengdar 

reiknast eftir þeim reglum, sem gilda fyrir líf- 
eyrisþega búsetta í sveitarfélagi, sem er í lægsta 
bótaflokki, sem um ræðir í 27. grein al- 

mannalífeyrislaganna. 

b) Við ákvörðun réttar til húsnæðisstyrkja sam- 
kvæmt lögum um húsnæðisstyrki til lífeyrisþega 

skal einungis taka tillit til húsnæðiskostnaðar í 

Finnlandi. 

c) Við beitingu 18. greinar skal litið á atvinnu- 

leysislífeyri samkvæmt 20. og 22. grein C í al- 

mannalífeyrislögunum sem örorkulífeyri. 

d) Ákvæðin í 20. grein taka ekki til atvinnu- 
leysislífeyris samkvæmt 20. og 22. grein al- 

mannalífeyrislaganna. 

3. Um 21. grein. 

Við beitingu 21. greinar skal þeim, sem hefur 
verið tryggður samkvæmt lögunum um lífeyri til
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launþega í skammtíma störfum, reiknaður trygg- 

ingartími, er sé einn mánuður fyrir hvern alman- 
aksmánuð, sem iðgjald hefur verið greitt til líf- 
eyrissjóðsins hans vegna. 

C. ÍSLAND 
1. Um 18.—20. gr. 

Þegar dvalartíminn, sem nefndur er í 18. grein, 
2. málsgrein, er liðinn og ákvarða skal trygging- 

artíma á Íslandi, skal búsetutími í öðru norrænu 

landi jafngilda búsetutíma þar. Þetta á við hvort 

sem sá, sem sest að á Íslándi, er ríkisborgari Ís- 

lands eða annars norræns lands. Um íslenska 

ríkisborgara, sem taka sér búsetu á Íslandi, skal 

það gilda að þegar þeir hafa náð þeim lífeyrisaldri, 
sem þar gildir, skal búsetutími í öðru norrænu 

landi jafngilda búsetutíma á Íslandi, án þess að 
krafist sé þess lágmarksbúsetutíma sem nefndur er 
í 18. grein, 2. málsgrein. 

2. Um 19. gr. 

Við beitingu 19. greinar skulu greiðslur vegna 

barna til elli- og örorkulífeyrisþega samkvæmt 14. 

grein almannatryggingalaga reiknast sem full fjár- 
hæð án tillits til búsetutíma. 

3. Um 21. gr. 

Við beitingu 21. greinar skulu félagar íslenskra 
lífeyrissjóða, sem stofnaðir eru samkvæmt lögum 
eða viðurkenndir af fjármálaráðuneytinu, taldir 

hafa lokið heils árs tryggingartímabili ef fyrir þá 
hafa á einu almanaksári verið greidd iðgjöld, er 
nema a. m. k. 10% af sex mánaða launum sam- 
kvæmt þeim launataxta, sem dagpeningagreiðslur 

atvinnuleysistrygginga miðast við. 

4. Um 22. gr. 

Við útreikning lífeyris samkvæmt lögum um 
eftirlaun til aldraðra skal viðbótarlífeyrir frá öðru 

norrænu landi dragast frá á sama hátt og lífeyrir frá 

íslenskum lífeyrissjóði. 

D. NOREGUR 
1. Um $. gr. 

Við ákvörðun réttar foreldris til fæðingarstyrks 
samkvæmt norskri löggjöf skal taka tillit til dag- 
peninga, sem hitt foreldrið fær samkvæmt löggjöf 

annars norræns lands. 
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2. Um 6. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði 6. greinar skulu ríkisborgarar 
Danmerkur, Finnlands, Íslands og Svíþjóðar, sem 

eru í skiprúmi á norsku skipi í utanlandssiglingum, 

því aðeins falla undir lögin um lífeyristryggingar 

sjómanna að þeir séu raunverulega búsettir í 

Noregi. 

3. Um 10. gr. 

Ákvæði almannatryggingalaganna um að ið- 
gjöld vinnuveitenda vegna bóta til erlends ríkis- 

borgara vegna starfa erlendis skuli því aðeins 

greidd að hann sé búsettur í Noregi eða í skiprúmi 
á norsku skipi í utanlandssiglingum á ekki við í 

sambandi við beitingu 7. og 8. greinar. 

4. Um 12— 17. gr. 
Ákvæðin í 12.—17. grein gilda ekki um bætur 

samkvæmt 12. kafla almannatryggingalaganna til 

foreldra sem ógiftir eru, fráskildir eða skildir að 

borði og sæng. 

5. Um 18.—20. gr. 

Þegar fullnaður er sá búsetutími, sem nefndur er 

í 18. grein, 2. málsgrein, og ákvarða skal trygging- 

artíma í Noregi skal búsetutími í öðru norrænu 

landi jafngilda búsetutíma í Noregi. Þetta gildir 
bæði fyrir norska ríkisborgara, sem setjast að í 
Noregi, og ríkisborgara annarra norrænna landa. 

Um norska ríkisborgara, sem taka sér búsetu í 
Noregi, skal það gilda, að þegar þeir hafa náð þeim 

lífeyrisaldri, sem þar gildir, skal búsetutími í öðru 
norrænu landi jafngilda búsetutíma í Noregi, án 

þess að krafist sé þess lágmarksbúsetutíma, sem 
nefndur er í 18. grein, 2. málsgrein. 

6. Um 19. gr. 

a) Eftirtaldar bætur frá almannatryggingunum 
skulu greiddar með fullri fjárhæð án tillits til bú- 
setutíma: 

1. Greiðslur vegna barna, sem fylgja lífeyri frá 

almannatryggingum. 
2. Grunnstyrkur samkvæmt  almannatrygg- 

ingalögum, grein 8—2, fyrstu málsgrein a). 

3. Hjálparstyrkur samkvæmt almannatrygg- 
ingalögum, grein 8—2, fyrstu málsgrein b). 

4. Styrkur til barnagæslu samkvæmt al- 
mannatryggingalögum, grein 10—2. 

b) Við beitingu 19. greinar, 2. málsgreinar, skal 

sem búsetutími einnig reiknast það almanaksár, 

sem hlutaðeigandi nær 67, 68 eða 69 ára aldri og 

hefur áunnið sér stig til lífeyrisréttinda. 
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c) Barnalífeyrir, sem greiðist með fyrsta barni 
þegar báðir foreldrarnir eru látnir og nemur sömu 

fjárhæð og eftirlifendalífeyrir til þess foreldranna, 

sem í því tilfelli hefði fengið hærri þess konar 
lífeyri, reiknast eftir reglunum í 19. grein, 1. máls- 
grein, sbr. 2.—4. málsgrein. 

7. Um 20. gr. 

a) Uppbót á bætur frá almannatryggingunum 

samkvæmt lögum frá 19. desember 1969 greiðist 

einungis þeim, sem búsettir eru í Noregi. 
b) Grunnstyrkur, hjálparstyrkur og styrkur til 

barnagæslu greiðist norrænum ríkisborgurum, 

sem búsettir eru í öðru norrænu landi en Noregi, 
einungis að því marki, sem leiðir af norskri löggjöf. 

8. Um 21.—23. gr. 

Að því er tekur til viðbótarlífeyris til nor- 
rænna ríkisborgara skal dvöl eða búseta í öðru 

norrænu landi jafngilda dvöl eða búsetu í Noregi. 

E. SVÍÞJÓÐ 
1. Um S. gr. 

Við ákvörðun réttar foreldris til foreldra- 
peninga samkvæmt sænskri löggjöf skulu dag- 

peningar vegna barnsburðar eða ættleiðingar 

samkvæmt löggjöf annars norræns lands frá- 

dregnir á sama hátt og foreldrapeningar til hins 
foreldrisins. 

2. Um 6. gr. 

a) Sá, sem samkvæmt ákvæðum 6. greinar, 2. 
málsgreinar, skal falla undir sænska löggjöf um for- 

eldrapeninga vegna atvinnu á sænsku skipi, skal 

eiga rétt á foreldrapeningum, jafnvel þótt barnið 
sé búsett í öðru norrænu landi en Svíþjóð. 

b) Ákvæði 6. greinar hafa ekki áhrif á þann rétt 

til sjúkrahjálpar, sem maður á rétt á vegna innrit- 

unar á sænska sjómannaskrá. 

3. Um 7. gr. 

Sá, sem samkvæmt ákvæðum 7. greinar skal 

falla undir sænska löggjöf um foreldrapeninga, án 

þess að vera búsettur í Svíþjóð, skal eiga rétt á 
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slíkum styrk jafnvel vegna barns, sem búsett er í 

sama landi og hinn tryggði sem í hlut á. 

4. Um 12. gr. 

Foreldrapeningar samkvæmt sænskri löggjöf, 

sem ekki eru hærri en hið tryggða lágmark, skulu 
greiddir ef innflytjandanum hefur við fæðingu 

barnsins eða áætlaðan fæðingartíma þess verið 
tryggð aðstoð í norrænum löndum samanlagt 

a. m. k. 180 undanfarandi daga. 

5. Um 158. gr. 

Aðstoð samkvæmt 15. grein skal, að því er Sví- 
þjóð varðar, veitt öllum þeim, sem sænska sjúkra- 
tryggingin tekur ekki til vegna tengsla þeirra við 

sendiráð eða ræðisskrifstofu norræns lands í 
Svíþjóð. 

6. Um 18. gr. 

Við beitingu 18. greinar skal litið á lífeyri fyrir 
aldursmörk samkvæmt sænskri löggjöf sem ör- 

orkulífeyri. 

1. Um 19. gr. 

a) Ákvæðin í 19. grein taka ekki til norrænna 
ríkisborgara, sem búsettir eru í Svíþjóð og 

fullnægja skilyrðum sænskrar löggjafar fyrir rétti 
til sænsks almannalífeyris. 

b) Viðbótargreiðslur vegna barna til al- 
mannalífeyrisþega, styrkur til aðhlynningar og 

styrkir vegna örorku, sem ekki eru veittir sem 
uppbót á almannalífeyri, greiðast með fullri fjár- 

hæð án tillits til búsetutíma. 

8. Um 20. gr. 

Ekki er unnt með skírskotun til 20. greinar að 
greiða norrænum ríkisborgara, sem er búsettur í 

öðru norrænu landi en Svíþjóð, ellilífeyri áður en 

náð er almennum lífeyrisaldri, sem gildir í Svíþjóð, 
styrk tilaðhlynningar, eða þess konar bætur vegna 
örorku, sem ekki eru viðauki við almannalífeyri. 

9. Um 21. gr. 

21. grein á ekki við um rétt til sjómannalífeyris 

samkvæmt sænskri löggjöf.
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LÖG 
um heimild fyrir ríkisstjórnina að fullgilda fyrir Íslands hönd 
samning um varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum. 

FORSETI ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að fullgilda fyrir Íslands hönd samning frá 4. júní 1974 um 
varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum sem prentaður er sem fylgiskjal með lögum 
þessum. 

2. gr. 

Þegar samningur sá sem um ræðir hefur öðlast gildi að því er Ísland varðar skulu ákvæði 
hans hafa lagagildi hér á landi. 

3. gr. 
Ríkisstjórninni er ennfremur heimilt að staðfesta síðar breytingar á samningnum. Þegar 

gildistaka breytinga hefur verið auglýst í Stjórnartíðindum, C-deild, skulu þær hafa lagagildi 

hér á landi. 

4. gr. 

Ráðherra siglingamála fer með mál er varða samning þennan. Er ráðherra heimilt að 
setja í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd samningsins svo og ákvæði í samræmi við 
síðari breytingar á honum sem staðfestar verða af Íslands hálfu. 

Siglingamálastjóri skal á vegum ráðherra annast eftirlit með framkvæmd samningsins. 

5. gr. 

Brot á ákvæðum þessa samnings varða sektum. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

  

Gjört í Reykjavík 18. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 

  

Ólafur Jóhannesson.
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Fylgiskjal. 

SAMNINGUR 
um varnir gegn mengun sjávar frá landstöðvum. 

SAMNINGSAÐILAR 
SEM GERA SÉR LJÓST að hafið og lífríki 

þess hafi ómetanlega þýðingu fyrir allar þjóðir, 

SEM GERA SÉR LJÓST að mengun ógnar í 

vaxandi mæli jafnvægi lífríkisins og lögmætum 
notum hafsins, 

SEM HAFA Í HUGA tilmæli ráðstefnu Sam- 
einuðu þjóðanna um umhverfi mannsins sem 

haldin var í Stokkhólmi í júní 1972, 

SEM VIÐURKENNA að samræmdar aðgerðir 

sem ná til einstakra ríkja, svæða og hnattarins alls 

séu nauðsynlegar til að koma í veg fyrir og vinna 

gegn mengun sjávar, 

SEM ERU ÞESS FULLVISSIR að þegar í stað 
sé unnt og verði að grípa til alþjóðlegra aðgerða til 

að hafa hemil á mengun sjávar frá landstöðvum 

með markvissum og samstilltum aðgerðum til þess 

að vernda hafið gegn mengun, án tillits til upptaka 

hennar, og skal þá telja með þær aðgerðir sem nú 

standa yfir til varnar gegn mengun á alþjóðlegum 

siglingaleiðum, 

SEM TELJA að sameiginlegir hagsmunir rík já 

sem tengjast sama hafsvæðinu ættu að verða þeim 

hvöt til samstarfs vegna svæðisins í heild eða hluta 

þess, 

SEM HAFA Í HUGA samninginn um varnir 

gegn mengun sjávar vegna losunar úrgangsefna frá 

skipum og flugvélum sem gerður var í Osló 15. 
febrúar 1972, 

HAFA ORÐIÐ ÁSÁTTIR um eftirfarandi: 

1. gr. 

1. Samningsaðilar skuldbinda sig til að gera allt 

sem í þeirra valdi stendur til að koma í veg fyrir 

mengun sjávar, en með því er átt við beina eða 
óbeina losun efna eða orku af mannavöldum í sjó 
(þar með talda árósa) sem hefur í för með sér 
skaðleg áhrif svo sem að stofna heilsu manna í 

hættu, skaða lifandi auðlindir og raska lífkerfi 

hafsins, spilla gæðum umhverfis eða valda röskun 

á annarri lögmætri nýtingu hafsins. 

2. Samningsaðilar skulu hver fyrir sig eða sam- 
eiginlega gera ráðstafanir til þess að vinna gegn 

mengun sjávar frá landstöðvum í samræmi við 

ákvæði samnings þessa og skulu samræma stefnu 

sína í þessu tilliti. 

188 18. maí 1981. 

CONVENTION 

for the Prevention of Marine Pollution from 

Land-Based Sources 

THE CONTRACTING PARTIES: 

RECOGNIZING that the marine environment 

and the fauna and flora which it supports are of 
vital importance to all nations; 

MINDFUL that the ecological equilibrium and 

the legitimate uses of the sea are increasingly 

threatened by pollution; 

CONSIDERING the recommendations of the 

United Nations Conference on the Human Envi- 

ronment, held in Stockholm in June 1972: 

RECOGNIZING that concerted action at na- 

tional, regional and global levels is essential to 

prevent and combat marine pollution; 

CONVINCED that international action to 

control the pollution of the sea from land-based 

sources can and should be taken without delay, as 

part of progressive and coherent measures to 
protect the marine environment from pollution, 

whatever its origin, including current efforts to 

combat the pollution of international waterways; 

CONSIDERING that the common interests of 

States concerned with the same marine area 

should induce them to cooperate at regional or 

sub-regional levels; 

RECALLING the Convention for the Preven- 

tion of Marine Pollution by Dumping from Ships 

and Aircraft concluded in Oslo on 15 February 

1972, 
HAVE AGREED as follows: 

Article 1 

1. The Contracting Parties pledge themselves to 

take all possible steps to prevent pollution of the 

sea, by which is meant the introduction by man, 

directly or indirectly, of substances or energy into 

the marine environment (including estuaries) re- 

sulting in such deleterious effects as hazards to 

human health, harm to living resources and to 

marine ecosystems, damage to amenities or inter- 

ference with other legitimate uses of the sea. 

2. The Contracting Parties shall adopt individu- 

ally and jointly measures to combat marine pollu- 

tion from land-based sources in accordance with 

the provisions of the present Convention and shall 

harmonize their policies in this regard.
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2. gr. 

Samningur þessi gildir fyrir hafsvæðið sem tak- 

markast á eftirfarandi hátt: 

a. þeir hlutar Atlantshafsins og Norður-Íshafs- 

ins og aðliggjandi hafsvæða sem eru norðan 36? 
n.br. og milli 429 v.l. og 519 a.l. að undanteknu: 

i. Eystrasalti og Sundunum sunnan og austan 

lína sem liggja frá Hasenörehöfða til Gniben- 

tanga, frá Korshage til Spodsbjerg og frá Gil- 
bjerghöfða til Kullen, og 

ii. Miðjarðarhafi og aðliggjandi höfum að 

skurðpunkti 369 n.br. og 59 36' vl. 

b. sá hluti Atlantshafsins sem er norðan 59? 

n.br. og milli 44 v.l. og 429 v.l. 

3. gr. 

Í samningi þessum merkir: 

a. „hafsvæði“ úthöfin, landhelgi samningsaðila 

og hafsvæðin landmegin við grunnlínur þær er 

breidd landhelginnar er mæld frá og ná, ef um er 

að ræða vatnsfarvegi, upp að ferskvatnsmörkum, 

nema öðruvísi sé ákveðið skv. 16. gr. c. samnings 
þessa. 

b. „ferskvatnsmörk“ þann stað í vatnsfarvegi 

þar sem vart verður verulegrar aukningar seltu úr 
sjó þegar rennsli í umræddum vatnsfarvegi er lítið 

og lágsjávað er. 

c. „mengun frá landstöðvum“ mengun haf- 

svæðisins: 

i. frá vatnsfarvegi, 

ii. frá ströndinni þar með talið með neðansjáv- 
arleiðslum eða öðrum leiðslum, 

iii. frá mannvirkjum sem komið er undir lögsögu 

samningsaðila á því hafsvæði sem samningur 

þessi tekur til. 

4. gr. 

1. Samningsaðilar takast á hendur: 

a. að uppræta, í áföngum ef nauðsyn krefur, 

mengun hafsvæðisins frá landstöðvum af völdum 

efna þeirra sem upp eru talin í I. hluta Viðauka ÁA 

samnings þessa; 

b. að takmarka stranglega mengun hafsvæðisins 

frá landstöðvum af völdum efna sem upp eru talin í 

II. hluta Viðauka A samnings þessa. 
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Article 2 

The present Convention shall apply to the 

maritime area within the following limits: 
a. those parts of the Atlantic and Arctic Oceans 

and the dependent seas which lie north of 36? 
north latitude and between 42 west longitude and 
51? east longitude, but excluding: 

i. the Baltic Sea and Belts lying to the south 

and east of lines drawn from Hasenore Head 

to  Gniben Point, from Korshage to 
Spodsbjerg and from Gilbjerg Head to Kul- 

len, and 

ii. the Mediterranean Sea and its dependent 

seas as far as the point of intersection of the 

parallel of 36 north latitude and the meri- 
dian of 5936' west longitude; 

b. that part of the Atlantic Ocean north of 59? 

north latitude and between 44? west longitude and 

42 west longitude. 

Article 3 

For the purpose of the present Convention: 

a. “Maritime area'" means: the high seas, the 

territorial seas of Contracting Parties and waters 

on the landward side of the base lines from which 

the breadth of the territorial sea ís measured and 

extending in the case of watercourses, unless 

otherwise decided under article 16 c of the present 

Convention, up to the freshwater limit; 

b. “Freshwater limit" means: the place in the 
watercourse where, at low tide and in a period of 

low freshwater flow, there ís an appreciabie in- 

crease in salinity due to the presence of seawater, 

c. *Pollution from land-based sources" means: 

the pollution of the maritime area 

i. through watercourses, 

ii. from the coast, including introduction through 

underwater or other pipelines, 

iii. from man-made structures placed under the 

jurisdiction of a Contracting Party within the 

limits of the area to which the present Con- 

vention applies. 

Article 4 

1. The Contracting Parties undertake: 

a. to eliminate, if necessary by stages, pollution 

of the maritime area from land-based sources by 

substances listed in Part Í of Annex A to the pre- 

sent Convention; 

b. to limit strictly pollution of the maritime area 

from land-based sources by substances listed in 

Part Il of Annex Á to the present Convention.
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2. Til þess að framkvæma aðgerðir þær sem 
fjallað er um í 1. mgr. þessarar greinar skulu 

samningsaðilar annað hvort sameiginlega eða hver 
fyrir sig, eftir því sem henta þykir, framfylgja áætl- 

unum og aðgerðum: 

a. til þess að uppræta þegar í stað mengun haf- 

svæðisins frá landstöðvum af völdum efna sem upp 

eru talin í I. hluta Viðauka A samnings þessa; 

b. til þess að draga úr eða, ef henta þykir, 

uppræta mengun hafsvæðisins frá landstöðvum af 

völdum efna sem talin eru upp í II. hluta Viðauka 

A samnings þessa. Þessi efni skal aðeins losa í sjó 
ef viðkomandi stjórnvöld samningsríkis hafa gefið 

til þess samþykki sitt. Slíkt samþykki skal endur- 
skoða reglulega. 

3. Þær áætlanir og aðgerðir sem ákveðnar verða 
samkvæmt 2. mgr. þessarar greinar skulu, eftir því 
sem henta þykir, vera fólgnar m. a. í setningu 

sérstakra reglna eða staðla um gæði umhverfisins, 

losun í hafsvæðið, þá losun í vatnsfarvegi er hefur 
áhrif á hafsvæðið og um samsetningu og notkun 

efna og vara. Þessar áætlanir og aðgerðir skulu 
gerðar með hliðsjón af nýjustu tækniþróun. 

Áætlanirnar skulu miðast við að þeim ljúki á 
ákveðnum tíma. 

4. Samningsaðilar geta ennfremur sameiginlega 

eða hver fyrir sig, eftir því sem henta þykir, fram- 

fylgt áætlunum eða aðgerðum til að koma í veg 
fyrir, draga úr eða uppræta mengun hafsvæðisins 

frá landstöðvum af völdum efnis sem ekki er þá 

upp talið í Viðauka A samnings þessa, ef vísinda- 
lega hefur verið sannað að það efni geti valdið 
alvarlegum skaða á hafsvæðinu og ef brýnna 

aðgerða er þörf. 

5. gr. 

1. Samningsaðilar takast á hendur að gera ráð- 

stafanir til þess að koma í veg fyrir og, eftir því sem 

henta þykir, uppræta mengun hafsvæðisins frá 

landstöðvum af völdum geislavirkra efna sem um 

getur í III. hluta Viðauka A samnings þessa. 

2. Án þess að það hafi áhrif á skyldur samnings- 
aðila samkvæmt öðrum samþykktum eða samn- 

ingum skulu samningsaðilar við framkvæmd þessa 

samningsákvæðis: 

a. taka fullt tillit til tillagna viðkomandi al- 
þjóðasamtaka og stofnana; 
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2. In order to carry out the undertakings in 

paragraph 1 of this Article, the Contracting Par- 

ties, jointly or individually as appropriate, shall 
implement programmes and measures: 

a. for the elimination, as a matter of urgency, of 

pollution of the maritime area from land-based 

sources by substances listed in Part 1 of Annex A 
to the present Convention; 

b. for the reduction or, as appropriate, elimina- 

tion of pollution of the maritime area from land- 
based sources by substances listed in Part Il of 

Annex A to the present Convention. These sub- 

stances shall be discharged only after approval has 

been granted by the appropriate authorities within 

each Contracting State. Such approval shall be 

periodically reviewed. 
3. The programmes and measures adopted un- 

der paragraph 2 of this Article shall include, as 
appropriate, specific regulations or standards gov- 

erning the quality of the environment, discharges 

into the maritime area, such discharges into water- 

courses as affect the maritime area, and the com- 
position and use of substances and products. 

These programmes and measures shall take into 

account the latest technical developments. 

The programmes shall contain time-limits for 

their completion. 

4. The Contracting Parties may, furthermore, 

jointly or individually as appropriate, implement 

programmes or measures to forestall, reduce or 
eliminate pollution of the maritime area from 

land-based sources by a substance not then listed 

in Annex A tothe present Convention, if scientific 

evidence has established that a serious hazard may 

be created in the maritime area by that substance 
and if urgent action is necessary. 

Article 5 

1. The Contracting Parties undertake to adopt 

measures to forestall and, as appropriate, elimi- 

nate pollution of the maritime area from land- 

based sources by radio-active substances referred 

toin Part III of Annex A of the present Conven- 

tion. 
2. Without prejudice to their obligations under 

other treaties and conventions, in implementing 

this undertaking the Contracting Parties shall: 

a. take full account of the recommendations of 

the appropriate international organisations and 

agencies;
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b. taka tillit til þeirra aðferða við eftirlit sem 

þessi alþjóðasamtök og stofnanir mæla með; 

Cc. samræma eftirlit og rannsóknir á geislavirkum 

efnum skv. 10. og 11. gr. samnings þessa. 

6. gr. 

1. Til þess að viðhalda og auka gæði hafsins 

skulu samningsaðilar, án þess að rýra gildi ákvæða 

4. gr., gera sér far um: 

a. að draga úr ríkjandi mengun frá landstöðv- 

um; 
b. að koma í veg fyrir sérhverja nýja mengun frá 

landstöðvum, þar með talda þá mengun sem rekja 

má til nýrra efna. 
2. Við framkvæmd þessa samningsákvæðis 

skulu samningsaðilar taka tillit til: 

a. eðlis og magns mengunarvalda sem um er að 

ræða, 

b. hversu mikil mengunin er þegar orðin; 
c. gæða og upptökugetu vatnsins á hafsvæðinu; 

d. nauðsynjar samræmdrar stefnumörkunar 

sem samrýmist umhverfisverndarsjónarmiðum. 

7. gr. 

Samningsaðilar eru sammála um að framkvæma 

þær ráðstafanir sem þeir ákveða á þann hátt að 
ekki valdi aukinni mengun: 

— í höfunum utan svæðisins sem samningur 

þessi nær til; 

— á hafsvæðinu sem samningur þessi nær til og 

upptök sín á annars staðar en í landstöðvum. 

8. gr. 

Ekkert ákvæði í samningi þessum skal túlka á 

þann veg að það komi í veg fyrir að samningsaðilar 
geri strangari ráðstafanir til varnar gegn mengun 

sjávar frá landstöðvum. 

9. gr. 

1. Þegar mengun frá landstöðvum, upprunnin á 

landsvæði samningsaðila af völdum efna sem ekki 

eru talin í 1. hluta Viðauka A samnings þessa, 

þykir líkleg til að skaða hagsmuni eins eða fleiri 

hinna samningsaðilanna takast hlutaðeigandi 
samningsaðilar á hendur að hafa samráð, að beiðni 

einhvers þeirra, í því skyni að gera með sér sam- 
vinnusamning. 
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b. take account of the monitoring procedures 

recommended by these international organisa- 
tions and agencies; 

c. coordinate their monitoring and study of 
radio-active substances in accordance with Arti- 

cles 10 and 11 of the present Convention. 

Article 6 

1. With a view to preserving and enhancing the 
quality of the marine environment, the Contract- 
ing Parties, without prejudice to the provisions of 

Article 4, shall endeavour: 

a. to reduce existing pollution from land-based 

sources; 
b. to forestall any new pollution from land- 

based sources, including that which derives from 
new substances. 

2. In implementing this undertaking, the Con- 

tracting Parties shall take account of: 

a. the nature and quantities of the pollutants 

under consideration; 

b. the level of existing pollution, 

c. the quality and absorptive capacity of the 

receiving waters of the maritime area; 

d. the need for an integrated planning policy 

consistent with the requirement of environmental 

protection. 

Article 7 

The Contracting Parties agree to apply the 
measures they adopt in such a way as to avoid 

increasing pollution: 

— in the seas outside the area to which the 

present Convention applies; 

— in the maritime area covered by the present 
Convention, originating otherwise than from 

land-based sources. 

Article 8 

No provision of the present Convention shall be 

interpreted as preventing the Contracting Parties 
from taking more stringent measures to combat 

marine pollution from land-based sources. 

Article 9 

1. When pollution from land-based sources 

originating from the territory of a Contracting 
Party by substances not listed in Part Í of Annex A 
ofthe present Convention is likely to prejudice the 

interests of one or more of the other Parties to the 

present Convention, the Contracting Parties con- 

cerned undertake to enter into consultation, at the 

request of any one of them, with a view to 
negotiating a co-op€ration agreement.
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2. Að ósk einhvers hlutaðeigandi samningsaðila 

skal nefndin sem um getur í 15. gr. þessa samnings 
taka málið til meðferðar og getur hún gert tillögur 

með það fyrir augum að viðunandi lausn náist. 

3. Þeir sérstöku samningar sem um getur í 1. 

mgr. þessarar greinar mega meðal annars tiltaka 

þau svæði sem þeir ná til, þau gæðamörk sem ná 

skal og leiðir til að ná þessum mörkum, þar með 
talið hvernig beita skuli viðeigandi stöðlum og 
hvaða vísindalegum og tæknilegum upplýsingum 

skuli safnað. 

4. Þeir samningsaðilar er undirrita þessa sér- 
samninga skulu fyrir milligöngu nefndarinnar 
tilkynna öðrum samningsaðilum um efni samning- 

anna svo og hvernig miði að koma þeim í 
framkvæmd. 

10. gr. 

Samningsaðilar eru sammála um að koma á 
samræmdum eða sameiginlegum vísindalegum og 
tæknilegum rannsóknum, þar með töldum rann- 
sóknum á bestu aðferðum við að útrýma skað- 

legum efnum eða finna efni í þeirra stað til að 

draga úr mengun sjávar frá landstöðvum, svo og 

að skiptast á þeirri vitneskju sem fæst á þennan 
hátt. Þeir skulu á þessu sambandi taka tillit til þess 

starfs sem viðkomandi alþjóðasamtök og stofnanir 

hafa unnið á þessu sviði. 

11. gr. 

Samningsaðilar eru sammála um að koma á fót í 

áföngum og starfrækja á svæðinu sem samningur 

þessi nær til fast eftirlitskerfi sem geri kleift: 

— að sem allra fyrst fari fram mat á núverandi 

mengun hafsins; 
— að fra fari mat á gagnsemi ráðstafana til 

þess að draga úr mengun sjávar frá landstöðvum 

sem gerðar eru samkvæmt ákvæðum þessa 

samnings. 

Í þessu skyni skulu samningsaðilar ákveða leiðir 

og aðferðir til að starfrækja hver um sig eða sam- 

eiginlega kerfisbundna og sérstaka eftirlitsstarf- 

semi. Þessi starfsemi skal taka mið af starfsemi 

rannsóknarskipa og annarri aðstöðu á eftirlits- 

svæðinu. 

Starfsemi þessi skal taka mið af skyldri starfsemi 
sem starfrækt er samkvæmt samningum er þegar 

hafa öðlast gildi og starfsemi viðkomandi al- 

þjóðasamtaka og stofnana. 
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2. Atthe request of any Contracting Party con- 
cerned, the Commission referred toin Article 15 
of the present Convention shall consider the ques- 

tion and may make recommendations with a view 

to reaching a satisfactory solution. 

3. The special agreements specified in para- 

graph 1 of this Article may, among other things, 

define the areas to which they shall apply, the 
quality objectives to be achieved, and the methods 

for achieving these objectives including methods 

for the application of appropriate standards and 

the scientific and technical information to be col- 
lected. 

4. The Contracting Parties signatory to these 

special agreements shall, through the medium of 
the Commission, inform the other Contracting 

Parties of their purport and of the progress made 

in putting them into effect. 

Article 10 
The Contracting Parties agree to establish com- 

plementary or joint programmes of scientific and 

technical research, including research into the best 
methods of eliminating or replacing noxious sub- 

stances so as to reduce marine pollution from 

land-based sources, and to transmit to each other 

the information so obtained. In doing so they shall 

have regard to the work carried out, in these fields, 

bythe appropriate international organizations and 

agencies. 

Article 11 
The Contracting Parties agree to set up pro- 

gressively andto operate within the area covered by 

the present Convention a permanent monitoring 

system allowing: 

— the earliest possible assessment of the 

existing level of marine pollution; 

— the assessment of the effectiveness of meas- 

ures for the reduction of marine pollution from 

land-based sources taken under the terms of the 

present Convention. 

For this purpose the Contracting Parties shall 

lay down the ways and means of pursuing indi- 

vidually or jointly systematic and ad hoc monitor- 

ing programmes. These programmes shall take 

into account the deployment of research vessels 

and other facilities in the monitoring area. 

The programmes shall take into account similar 

programmes pursued in accordance with conven- 

tions already in force and by the appropriate in- 

ternational organisations and agencies.
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12. gr. 

I. Sérhver samningsaðili tekst á hendur að 
tryggja að ákvæði samnings þessa séu haldin og að 
gera viðeigandi ráðstafanir á sínu landsvæði til að 

stemma stigu við atferli sem brýtur í bága við 

ákvæði samnings þessa og refsa fyrir það. 

2. Samningsaðilar skulu tilkynna nefndinni um 

lagasetningar og aðgerðir stjórnvalda til þess að 
framfylgja ákvæðum 1. mgr. 

13. gr. 

Samningsaðilar takast á hendur að aðstoða hver 

annan á viðeigandi hátt til þess að koma í veg fyrir 
óhöpp sem leiða kunna til mengunar frá land- 

stöðvum, til þess að draga sem mest úr og eyða 

afleiðingum slíkra óhappa og að skiptast á 

upplýsingum í þeim tilgangi. 

14. gr. 

1. Ákvæðum þessa samnings má ekki beita gegn 

samningsaðila í því tilviki að hann geti ekki fram- 

fylgt þeim til fulls vegna mengunar sem á upptök á 
landsvæði ríkis sem ekki er aðili að þessum 

samningi. 

2. Eigi að síður skal umræddur samningsaðili 

leitast við að taka upp samstarf við ríkið sem ekki 

er aðili að samningnum svo að unnt verði að 

framfylgja samningi þessum til fulls. 

i5. gr. 

Nefnd sem í eiga sæti fulltrúar sérhvers samn- 

ingsaðila er hér með stofnuð. Nefndin skal halda 

fundi reglulega og hvenær sem svo er ákveðið 

samkvæmt starfsreglum vegna sérstakra tilvika. 

16. gr. 

Verkefni nefndarinnar skulu vera: 

a. að hafa yfirumsjón með framkvæmd samn- 

ings þessa; 

b. að hafa á hendi almenna athugun á ástandi 

sjávarins á svæðinu sem samningur þessi nær til, á 

gagnsemi þeirra varúðarráðstafana sem gerðar eru 

og á því hvort þörf er viðbótar- eða breyttra ráð- 

stafana; 

c. að ákveða, ef nauðsyn krefur, að tillögu 

samningsaðilans eða samningsaðilanna sem liggja 

að sama vatnsfarveginum samkvæmt samræmdum 

reglum mörk þau er hafsvæðið skal ná til í þessum 

vatnsfarvegi; 
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Article 12 
1. Each Contracting Party undertakes to ensure 

compliance with the provisions of this Convention 

and totakein its territory appropriate measures to 

prevent and punish conduct in contravention of 

the provisions of the present Convention. 
2. The Contracting Parties shall inform the 

Commission of the legislative and administrative 

measures they have taken to implement the pro- 

visions of the preceding paragraph. 

Article 13 

The Contracting Parties undertake to assist one 

another as appropriate to prevent incidents which 

may result in pollution from land-based sources, 

to minimize and eliminate the consequences of 

such incidents, and to exchange information to 

that end. 

Article 14 

1. The provisions of the present Convention 

may not beinvoked against a Contracting Party to 

the extent that the latter is prevented, as a result of 

pollution having its origin in the territory of a 

non-Contracting State, from ensuring their full 

application. 
2. However, the said Contracting Party shall 

endeavour to cooperate with the non-Contracting 

State so as to make possible the full application of 

the present Convention. 

Article 15 

A Commission composed of representatives of 

each of the Contracting Parties is hereby estab- 

lished. The Commission shall meet at regular in- 

tervals and at any time when due to special cir- 

cumstances it is so decided in accordance with its 

rules of procedure. 

Article 16 
It shall be the duty of the Commission: 

a. to exercise overall supervision over the im- 

plementation of the present Convention; 

b. to review generally the condition of the seas 

within the area to which the present Convention 

applies, the effectiveness of the control measures 

being adopted and the need for any additional or 

different measures; 

c. to fix, if necessary, on the proposal of the 

Contracting Party or Parties bordering on the 

same watercourse and following a standard proce- 

dure, the limit to which the maritime area shall 

extend in that watercourse; 

A 25
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d. að ákveða í samræmi við 4. gr. samnings þessa 

starfsemi og aðgerðir er miða að því að uppræta 

eða draga úr mengun frá landstöðvum; 

e. að gera tillögur samkvæmt ákvæðum 9. gr.; 

f. að taka á móti og meta upplýsingar og dreifa 

þeim til samningsaðila samkvæmt ákvæðum 11., 

12. og 17. gr. samnings þessa; 

g. að gera samkvæmt 18. gr. tillögur varðandi 
breytingar á listum efna í Viðauka A samnings 

þessa; 

h. að sinna öðrum verkefnum eftir því sem henta 

þykir samkvæmt ákvæðum samnings þessa. 

17. gr. 

Samningsaðilar skulu samkvæmt samræmdum 

reglum senda nefndinni: 

a. niðurstöður um eftirlit samkvæmt 11. gr.; 

b. eins nákvæmar upplýsingar og til eru um efni 

sem talin eru upp í Viðaukum samnings þessa og 

hætta er á að berist til hafsvæðisins. 

Samningsaðilar skulu leitast við að bæta í sí- 
auknum mæli aðferðir við söfnun þeirra upplýs- 
inga sem stuðla að endurskoðun á starfsemi þeirri 
er lýtur að því að draga úr mengun og ákveðin er 
samkvæmt 4. gr. samnings þessa. 

18. gr. 

1. Nefndin skal setja sér starfsreglur og skulu 

þær samþykktar með samhljóða atkvæðum. 

2. Nefndin skal setja sér fjárhagsreglur og skulu 

þær samþykktar með samhljóða atkvæðum. 

3. Nefndin skal samþykkja með samhljóða at- 

kvæðum áætlanir og aðgerðir sem miða að því að 

draga úr eða uppræta mengun frá landstöðvum 

eins og fyrir er mælt í 4. gr., áætlanir um vísinda- 

legar rannsóknir og eftirlit eins og fyrir er mælt í 

10. og 11. gr. og ákvarðanir samkvæmt 16. gr. c. 

Allir samningsaðilar skulu hefja og framfylgja 

áætlunum þessum og aðgerðum tvö hundruð dög- 

um eftir að þær eru samþykktar, nema nefndin 

ákveði aðra dagsetningu. 
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d. todraw up, in accordance with Article 4 of the 

present Convention, programmes and measures 

for the elimination or reduction of pollution from 

land-based sources; 

e.to make recommendationsin accordance with 

the provisions of Article 9; 

f. to receive and review information and distri- 

bute it to the Contracting Parties in accordance 

with the provisions of Articles 11, 12 and 17 ofthe 

present Convention; 

g. to make, in accordance with Article 18, re- 

commendations regarding any amendment to the 

lists of substances included in Annex A to the 

present Convention; 

h. to discharge such other functions, as may be 

appropriate, under the terms of the present Con- 
vention. 

Article 17 
The Contracting Parties, in accordance with a 

standard procedure, shall transmit to the Com- 
mission: 

a. the results of monitoring pursuant to Article 
11; 

b. the most detailed information available on 
the substances listed in the Annexes to the present 

Convention and liable to find their way into the 
maritime area. 

The Contracting Parties shall endeavour to im- 

prove progressively techniques for gathering such 

information which can contribute to the revision 

of the pollution reduction programmes drawn up 

in accordance with Article 4 of the present Con- 
vention. 

Article 18 

1. The Commission shall draw up its own Rules 

of Procedure which shall be adopted by unani- 

mous vote. 
2. The Commission shall draw up its own Finan- 

cial Regulations which shall be adopted by unani- 

mous vote. 
3. The Commission shall adopt, by unanimous 

vote, programmes and measures for the reduction 

or elimination of pollution from land-based 

sources as provided for in Article 4, programmes 

for scientific research and monitoring as provided 

for in Articles 10 and 11, and decisions under 

Article 16 c. 

The programmes and measures shall commence 

for and be applied by all Contracting Parties two 

hundred days after their adoption, unless the 

Commission specifies another date.



18. maí 1981. 

Falli atkvæði ekki samhljóða, getur nefndin 

engu að síður samþykkt áætlun eða aðgerðir með 
þremur fjórðu atkvæða nefndarmanna. Þessar 

áætlanir eða aðgerðir skulu hefjast, að því er varð- 
ar þá samningsaðila sem greiddu með þeim at- 
kvæði, tvö hundruð dögum eftir að þær voru sam- 
þykktar, nema nefndin ákveði aðra dagsetningu, 

og að því er varðar sérhvern annan samningsaðila, 
jafnskjótt og hann hefur samþykkt afdráttarlaust 

áætlanirnar eða aðgerðirnar, en það getur hann 

gert hvenær sem er. 

4. Nefndin getur samþykkt breytingartillögur 

við Viðauka Á samnings þessa með þremur fjórðu 

atkvæða nefndarmanna, og skal hún senda þær 

ríkisstjórnum samningsaðila til samþykktar. Sér- 
hver ríkisstjórn samningsaðila sem sér sér ekki 

fært að samþykkja breytingartillögu skal tilkynna 

þeirri ríkisstjórn sem er vörsluaðili samningsins 

skriflega þar um innan tvö hundruð daga frá því 

nefndin samþykkti tillögu um breytinguna. Berist 

engin slík tilkynning skal breytingin öðlast gildi 
fyrir alla samningsaðila tvö hundruð og þrjátíu 

dögum eftir atkvæðagreiðsluna í nefndinni. 
Ríkisstjórn sú sem er vörsluaðili samningsins skal 
tilkynna samningsaðilum eins fljótt og unnt er um 

móttöku sérhverrar tilkynningar. 

19. gr. 

Þegar Efnahagsbandalagið á hlut að máli á það 
rétt á jafnmörgum atkvæðum og fjöldi samnings- 

aðila þessa samnings innan bandalagsins segir til 

um. 

Efnahagsbandalag Evrópu skal eigi nýta at- 

kvæðisrétt sinn í tilvikum þeim er aðildarríki þess 

nýta atkvæðisrétt sinn og öfugt. 

20. gr. 

Ríkisstjórn sú sem er vörsluaðili samningsins 

skal boða til fyrsta fundar nefndarinnar svo skjótt 

sem kostur er eftir að samningur þessi öðlast gildi. 

21. gr. 

Öllum ágreiningi milli samningsaðila um túlkun 

eða framkvæmd samnings þessa sem hlutað- 

eigandi aðilar geta ekki með öðrum hætti jafnað, 

tildæmis með rannsókn eða sáttargerð í nefndinni, 

skal, að beiðni einhvers þessara aðila, vísað til 

gerðardómsmeðferðar samkvæmt þeim skil- 

málum sem tilgreindir eru í Viðauka B samnings 

þessa. 
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Should unanimity not be attainable, the Com- 

mission may nonetheless adopt a programme or 

measures by a three quarters majority vote of its 

members. The programmes or measures shall 

commence for those Contracting Parties which 
voted for them two hundred days after their adop- 

tion, unless the Commission specifies another 

date, and for any other Contracting Party after it 

has explicitly accepted the programme or meas- 

ures, which it may do at any time. 

4. The Commission may adopt recommenda- 

tions for amendments to Annex Á to the present 

Convention by a three quarters majority vote ofits 

members and shall submit them for the approval 

of the Governments of the Contracting Parties. 

Any Government of a Contracting Party that is 

unable to approve an amendment shall notify the 

depositary Government in writing within a period 

of two hundred days after the adoption of the 
Recommendation of amendment in the Commis- 

sion. Should no such notification be received, the 

amendment shall enter into force for all Con- 

tracting Parties two hundred and thirty days after 

the vote in the Commission. The depositary Gov- 
ernment shall notify the Contracting Parties as 

soon as possible of the receipt of any notification. 

Article 19 
Within the areas of its competence, the Euro- 

pean Economic Community ís entitled to a 

number of votes equal to the number of its 

member States which are Contracting Parties to 

the present Convention. 

The European Economic Community shall not 

exercise its right to vote in cases where its member 

States exercise theirs and conversely. 

Article 20 

The depositary Government shall convene the 

first meeting of the Commission as soon as possi- 

ble after the coming into force of the present Con- 

vention. 
Article 21 

Any dispute between Contracting Parties re- 

lating to the interpretation or application of the 

present Convention, which cannot be settled 

otherwise by the Parties concerned, for instance 

by means of inquiry or conciliation within the 

Commission, shall, at the request of any of those 

Parties, be submitted to arbitration under the con- 

ditions laid down in Annex B to the present Con- 

vention.
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22. gr. 

Samningur þessi skal liggja frammi til undirrit- 

unar í París dagana 4. júní 1974 til 30. júní 1975 

fyrir þau ríki sem boðin var þátttaka í ráðstefnunni 

um samning um varnir gegn mengun sjávar frá 

landstöðvum sem haldin var í París og fyrir Efna- 

hagsbandalag Evrópu. 

23. gr. 

Samningur þessi er háður fullgildingu, stað- 

festingu eða samþykki. Skjölum um fullgildingu, 

staðfestingu eða samþykki skal komið til ríkis- 

stjórnar Frakklands til vörslu. 

24. gr. 

1. Eftir 30. júní 1975 geta þau ríki sem vitnað er 

til í 22. gr. og Efnahagsbandalag Evrópu gerst 

aðilar að honum. 

2. Frá sama tíma getur sérhver annar samnings- 

aðili að alþjóðasamningnum um varnir gegn 

mengun sjávar vegna losunar úrgangsefna frá 

skipum og flugvélum sem lagður var fram til 

undirritunar í Osló 15. febrúar 1972 gerst aðili að 

samningnum. 

3. Frá þeim degi er samningur þessi öðlast gildi 

getur sérhvert ríki sem ekki er vitnað tilí22. gr. en 

á land að vatnsfarvegum sem liggja um landsvæði 

eins eða fleiri aðila að samningi þessum og til 

hafsvæðis þess sem skilgreint er í 2. gr. gerst aðili 

að honum. 

4. Samningsaðilum er heimilt með samhljóða 

ákvörðun að bjóða öðrum ríkjum að gerast aðilar 

að samningi þessum. Í því tilviki er heimilt í 

samræmi við 27. gr. samnings þessa að breyta skil- 

greiningu hafsvæðisins í 2. gr. ef nauðsyn ber til. 

5. Aðildarskjölum skal komið til ríkisstjórnar 

Frakklands til vörslu. 

25. gr. 

1. Samningur þessi öðlast gildi á þrítugasta degi 

eftir þann dag sem sjöunda fullgildingar-, stað- 

festingar-, samþykkis- eða aðildarskjalið berst til 

vörslu. 

2. Að því er varðar aðila er fullgildir, staðfestir 

eða samþykkir þennan samning eða gerist aðili að 

honum eftir að sjöunda fullgildingar-, staðfesting- 

ar-, samþykkis- eða aðildarskjalið berst til vörslu 

tekur samningurinn gildi á þrítugasta degi eftir að 
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Article 22 

The present Convention shall be open for sig- 

nature at Paris, from 4th June 1974 to 30th June 

1975, by the States invited to the Diplomatic 

Conference on the Convention for the prevention 

of Marine Pollution from Land-Based Sources, 

held at Paris, and by the European Economic 

Community. 

Article 23 

The present Convention shall be subject to 

ratification, acceptance or approval. The instru- 

ments of ratification, acceptance or approval shall 

be deposited with the Government of the French 
Republic. 

Article 24 

Í. After 30th June 1975, the present Conven- 

tion shall be open for accession by States referred 
to in Article 22 and by the European Economic 

Community. 
2. Thepresent Convention shall also be open for 

accession from the same date by any other Con- 

tracting Party to the Convention for the Preven- 

tion of Marine Pollution by Dumping from Ships 

and Aircraft, opened for signature at Oslo on 15th 

February 1972. 

3. From the date of its entry into force, the 

present Convention shall be open for accession by 

any State not referred to in Article 22, located 

upstream on watercourses crossing the territory of 

one or more Contracting Parties to the present 

Convention and reaching the maritime area de- 

fined in Article 2. 

4. The Contracting Parties may unanimously 

Invite other States to accede to the present Con- 

vention. In that case the maritime area in Article 2 

may, if necessary, be amended in accordance with 

Article 27 of the present Convention. 

5. The instruments of accession shall be depos- 

ited with the Government of the French Republic. 

Article 25 

1. Thepresent Convention shall come into force 

onthethirtieth day following the date of deposit of 

the seventh instrument of ratification, acceptance, 

approval or accession. 

2. For each Party ratifying, accepting or ap- 

proving the present Convention or acceding to it 

after the deposit of the seventh instrument of 
ratification, acceptance, approval or accession, the 
present Convention shall enter into force on the
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fullgildingar-, staðfestingar-, samþykkis- eða að- 
ildarskjal hans berst til vörslu. 

26. gr. 

Hvenær sem er að tveim árum liðnum frá því er 

samningur þessi öðlast gildi að því er varðar 

samningsaðila getur sá aðili sagt samningnum upp 

með skriflegri tilkynningu til þeirrar ríkisstjórnar, 

sem er vörsluaðili samningsins. Slík tilkynning 

öðlast gildi einu ári eftir móttöku hennar. 

27. gr. 

1. Ríkisstjórn sú sem er vörsluaðili samningsins 

skal að beiðni nefndarinnar sem samþykkt hefur 

verið með tveimur þriðju atkvæða nefndarmanna 
boða til ráðstefnu í þeim tilgangi að endurskoða 

eða breyta þessum samningi. 

2. Þegar ríki gerist aðili samkvæmt 2., 3. eða 4. 

mgr. 24. gr. er heimilt að breyta skilgreiningu 

hafsvæðisins í 2. gr. að tillögu nefndarinnar sam- 

þykktri með samhljóða atkvæðum. Slíkar breyt- 

ingar öðlast gildi þegar samningsaðilar hafa sam- 

þykkt þær samhljóða. 

28. gr. 

Ríkisstjórn sú sem er vörsluaðili samningsins 

skal tilkynna samningsaðilum og ríkjum þeim sem 

um getur í 22. gr.: 

a. um undirritanir þessa samnings, um af- 

hendingu fullgildingar-, staðfestingar-, samþykk- 

is- og aðildarskjala og um afhendingu tilkynninga 
um uppsögn samkvæmt 22., 23., 24. og 26. gr.; 

b. hvenær samningur þessi öðlast gildi sam- 

kvæmt 25. gr; 

c. um móttöku tilkynninga um samþykki eða 

andmæli og um gildistöku breytinga á samningi 

þessum og viðaukum hans samkvæmt 18. og 27. 

gr. 

29. gr. 

Frumriti samnings þessa, en hinn franski og 

enski texti hans eru jafngildir, skal komið í vörslu 

ríkisstjórnar Frakklands, sem senda skal staðfest 

afrit til samningsaðila og til þeirra ríkja sem um 

getur í 22. gr. og skal hún einnig senda staðfest 

afrit til aðalframkvæmdastjóra Sameinuðu þjóð- 

anna til skrásetningar og birtingar samkvæmt 102. 

gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna. 
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thirtieth day after the date of deposit by that Party 

of its instrument of ratification, acceptance, ap- 

proval or accession. 

Article 26 

At any time after the expiry of two years from 

the date of coming into force of the present Con- 

vention in relation to any Contracting Party such 

Party may withdraw from the Convention by 

notice in writing to the depositary Government. 

Suchnotice shall take effect one year after the date 

on which it ís received. 

Article 27 

1. The depositary Government shall, at the re- 

quest of the Commission on a decision taken by a 

two-thirds majority of its members, call a Confer- 

ence for the purpose of revising or amending the 

present Convention. 

2. Upon accession by a State as provided for in 

paragraphs 2, 3 and 4 of Article 24, the maritime 

area in Article 2 may be amended upon a proposal 

by the Commission adopted by a unanimous vote. 

These amendments shall enter into force after 

unanimous approval by the Contracting Parties. 

Article 28 

The depositary Government shall inform the 

Contracting Parties and those referred to in Ar- 

ticle 22: 
a. of signatures to the present Convention, of 

the deposit of instruments of ratification, accep- 
tance, approval or accession, and of notices of 

withdrawal in accordance with Articles 22,23,24 

and 26; 

b. of the date on which the present Convention 

comes into force in accordance with Article 25; 

c. of the receipt of notifications of approval or 

objection, and of the entry into force of amend- 
ments tothe present Convention and its Annexes, 

in accordance with Articles 18 and 27. 

Article 29 

The original of the present Convention of which 

the French and English texts shall be equally au- 

thentic, shall be deposited with the Government of 

the French Republic which shall send certified 

copies thereof to the Contracting Parties and the 

States referred to in Article 22 and shall deposit a 

certified copy with the Secretary General of the 

United Nations for registration and publication in 

accordance with Article 102 of the United Nations 

Charter.
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ÞESSU TIL STAÐFESTU hafa undirritaðir 
sem til þess hafa fullt umboð ríkisstjórna sinna 

undirritað samning þennan. 

GJÖRT Í PARÍS hinn 4. júní 1974. 

Viðauki A 

Við niðurröðun efna í I., II. og I. hluta hér á 

eftir er tekið mið af eftirtöldum einkennum þeirra: 
a. þrávirkni; 

b. eitrunaráhrifum og 
áhrifum; 

c. tilhneigingu til lífkeðjusöfnunar. 

Þessi einkenni þurfa ekki öll að vera jafn- 

ráðandi fyrir ákveðið efni eða flokk efna og 

nauðsynlegt getur verið að huga að öðrum þáttum 

svo sem losunarstað og losunarmagni. 

öðrum skaðlegum 

I. HLUTI 

Eftirtalin efni eru sett í þennan hluta 

i- vegna þess að þau brotna ekki auðveldlega 

niður eða verða ekki fljótt skaðlaus af völdum 

náttúrlegra breytinga: og 

ii. vegna þess að þau geta annað hvort: 

a. valdið hættulegri söfnun á skaðlegu efni í 

fæðukeðjuna, eða 

b. stofnað velferð lífvera í hættu og haft með 

því óæskileg áhrif á lífkerfi hafsins, eða 

c. valdið alvarlegri röskun á öflun fæðu úr sjó 

eða öðrum lögmætum notum hafsins; og 

lii. vegna þess að álitið er að þörf sé skjótra 

aðgerða vegna mengunar af völdum þessara efna: 

I. Lífræn halogen efnasambönd og efni sem 

geta myndað þau í hafinu, að þeim efnum 

undanskildum sem eru líffræðilega óskaðleg 

eða breytast fljótt í sjónum í efni sem eru 

líffræðilega óskaðleg. 

2. Kvikasilfur og efnasambönd þess. 

3. Kadmium og efnasambönd þess. 

d. Varanleg gerviefni sem kunna að fljóta, 

mara eða sökkva og geta valdið alvarlegri 

röskun á lögmætum notum hafsins. 

5. Þrávirkar olíur og olíukennd kolvetni. 
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IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, 
duly authorized by their respective Governments, 

have signed this Convention. 

DONE AT PARIS, this 4th day of June 1974. 

ANNEX A 
The allocation of substances to Parts 1, Il and III 

below takes account of the following criteria: 
a. persistence; 
b. toxicity or other noxious properties; 

c. tendeney to bio-accumulation; 

These criteria are not necessarily of equal im- 

portance for a particular substance or group of 

substances, and other factors, such as the location 

and quantities of the discharge, may need to be 
considered. 

Part 1 

The following substances are included in this 
Part 

i. because they are not readily degradable or 

rendered harmless by natural processes; and 

ii. because they may either: 

a. give rise to dangerous accumulation of 

harmful material in the food chain, or 

b. endanger the welfare of living organisms 

causing undesirable changes in the marine 
eco-systems, or 

c. interfere seriously with the harvesting of 

sea foods or with other legitimate uses of 

the sea; and 

iii. becauseitis considered that pollution by these 

substances necessitates urgent action: 

1. Organohalogen compounds and substances 

which may form such compounds in the 

marine environment, excluding those which 

are biologically harmless, or which are 

rapidly converted in the sea into substances 

which are biologically harmless. 

Mercury and mercury compounds. 

Cadmium and cadmium compounds. 

Persistent synthetic materials which may 

float, remain in suspension or sink, and 

which may seriously interfere with any 

legitimate use of the sea. 

5. Persistent oils and hydrocarbons of pe- 

troleum origin. 

Þ
 
„
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Þ
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II. HLUTI 

Eftirtalin efni eru sett í þennan hluta, þrátt fyrir 

að þau sýni svipuð einkenni og efni í 1. hluta og 

þurfi að vera undir ströngu eftirliti, vegna þess að 
þau virðast ekki eins skaðleg eða breytast 
auðveldar í óskaðleg efni í náttúrunni: 

I. Lífræn efnasambönd fosfórs, silikons og tins 

og efni sem geta myndað slík efnasambönd í 

hafinu, að undanskildum þeim efnum sem 

eru líffræðilega óskaðleg eða sem breytast 

fljótt í sjónum í efni sem eru líffræðilega 
Óskaðleg. 

2. Óbundinn fosfór. 
3. Olíur og olíukennd kolvetni sem ekki eru 

þrávirk. 

4. Eftirtalin frumefni og efnasambönd þeirra: 

arsen blý 
króm nikkill 

eir zink. 

5. Efni sem nefndin er sammála um að hafi 

skaðleg áhrif á bragð og/eða lykt neysluvara 

úr sjónum. 

III. HLUTI 

Eftirtalin efni eru sett í þennan hluta, þrátt fyrir 
það að þau sýni svipuð einkenni og efni þau sem 

talin eru upp í 1. hluta og ættu að vera undir 
ströngu eftirliti sem miðaði að því að koma í veg 

fyrir og, eftir því sem við á, uppræta mengun af 

þeirra völdum, vegna þess að þau eru þegar tilefni 

rannsókna, leiðbeininga og í sumum tilvikum 

aðgerða á vegum ýmissa alþjóðasamtaka og 
stofnana; þessi efni eru háð ákvæðum S$. gr.: 

— geislavirk efni þar með talið geislavirkur úr- 

gangur. 

Viðauki B 

1. gr. 

Ef deiluaðilar gera ekki samkomulag um annað 

skal gerðardómsmeðferð fara fram samkvæmt 

ákvæðum þessa Viðauka. 

2 2. gr. 
1. Að tilmælum eins samningsaðila til annars 

samkvæmt 21. gr. samningsins skal gerðardómur 

skipaður. Með beiðni um gerð skal tiltaka efni 
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Part 1 

The following substances are included in this 

Part because, although exhibiting similar charac- 
teristics to the substances in Part Í and requiring 

strict control, they seem less noxious or are more 

readily rendered harmless by natural processes: 

1. Organic compounds of phosphorous, silicon, 
and tin and substances which may form such 

compounds in the marin€e environment, 

excluding those which are biologically 

harmless, or which are rapidly converted in 

the sea into substances which are biologi- 

cally harmless. 

2. Elemental phosphorus. 

3. Non-persistent oils and hydrocarbons of 

petroleum origin. 
4. The following elements and their com- 

pounds: 

Arsenic Lead 

Chromium Nickel 

Copper Zinc 

5. Substances which have been agreed by the 

Commission as having a deleterious effect on 

the taste and/or smell of products derived from 

the marine environment for human consum- 

ption. 

Part Ill 

The following substances are included in this 
Part because, although they display characteristics 

similar to those of substances listed in Part Í and 

should be subject to stringent controls with the 

aim of preventing and, as appropriate, eliminating 

the pollution which they cause, they are already 

the subject of research, recommendations and, in 

some cases, measures under the auspices of sev- 
eral international organisations and institutions; 

those substances are subject to the provisions of 

Article 5: 

— Radioactive substances, including wastes. 

ANNEKX B 

Article 1 

Unless the parties to the dispute decide other- 

wise, the arbitration procedure shall bein accord- 

ance with the provisions of this Annex. 

Article 2 

1. At the request addressed by one Contracting 

Party to another Contracting Party in accordance 

with Ærticle 21 of the Convention, an arbitral
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málsins og sérstaklega þær greinar samningsins 

sem ágreiningur er um varðandi túlkun eða 

framkvæmd. 

2. Kröfuhafi skal tilkynna nefndinni að hann 
hafi farið þess á leit að skipaður verði gerðardóm- 

ur og skal hann tiltaka nafn hins deiluaðilans og 
þær greinar samningsins sem að hans mati valda 

ágreiningi um túlkun eða framkvæmd. Nefndin 

skal koma slíkum upplýsingum til allra aðila að 

samningnum. 

3. gr. 

Gerðardómurinn skal skipaður þrem mönnum: 
hvor deiluaðili tilnefnir einn gerðardómsmann; 

gerðardómsmennirnir tveir sem þannig eru til- 
nefndir skulu koma sér saman um tilnefningu 

þriðja gerðardómsmannsins sem skal vera forseti 

gerðardómsins. Sá síðastnefndi skal ekki vera 

þegn annars hvors deiluaðilans eða hafa fasta 

búsetu á landsvæði annars hvors deiluaðilans eða 

vera starfandi fyrir annan hvorn eða hafa haft 

afskipti af málinu á einhvern annan hátt. 

4. gr. 

1. Hafi forseti gerðardómsins ekki verið til- 

nefndur innan tveggja mánaða frá því að seinni 
gerðardómsmaðurinn var skipaður, skal aðal- 

framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, að 

beiðni annars hvors aðilans, tilnefna hann innan 

næstu tveggja mánaða. 

2. Ef annar deiluaðilinn skipar ekki gerðar- 

dómsmann innan tveggja mánaða frá móttöku 

tilmælanna getur hinn aðilinn tilkynnt það aðal- 

framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna sem þá 
skal tilnefna forseta gerðardómsins innan næstu 

tveggja mánaða. Síðan skal tilnefndur forseti 

gerðardómsins óska eftir því við aðilann sem ekki 

hefur skipað gerðardómsmann að gera það innan 

tveggja mánaða. Að þeim tíma loknum skal hann 

tilkynna aðalframk væmdastjóra Sameinuðu þjóð- 

anna þar um og skal hann þá skipa í embættið 

innan næstu tveggja mánaða. 

5. gr. 
1. Gerðardómurinn úrskurðar samkvæmt regl- 

um þjóðaréttar og sérstaklega reglum samnings 

þessa. 

2. Gerðardómur sem skipaður hefur verið sam- 

kvæmt ákvæðum þessa Viðauka setur sér eigin 

starfsreglur. 
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tribunal shall be constituted. The request for ar- 

bitration shall state the subject matter of the appli- 

cation including in particular the Articles of the 
Convention, the interpretation or application of 

which is in dispute. 

2. The claimant shall inform the Commission 

that he has requested the setting up of an arbitral 

tribunal, stating the name of the other party to the 

dispute and the Articles of the Convention the 

interpretation or application of which is in his 

opinion in dispute. The Commission shall forward 

the information thus received to all Contracting 

Parties to the Convention. 

Article 3 

The arbitral tribunal shall consist of three mem- 

bers: each of the parties to the dispute shall ap- 

point an arbitrator; the two arbitrators so ap- 

pointed shall designate by common agreement the 

third arbitrator who shall be the chairman of the 

tribunal. The latter shall not be a national of one of 

the parties to the dispute, nor have his usual place 

of residence in the territory of one ofthese parties, 

nor be employed by any of them, nor have dealt 

with the case in any other capacity. 

Article 4 

1.Ifthe chairman of the arbitral tribunal has not 

been designated within two months of the ap- 

pointment of the second arbitrator, the Secretary 

General of the United Nations shall, at the request 

of either party, designate him within a further two 

months' period. 

2. If one of the parties to the dispute does not 

appoint an arbitrator within two months of receipt 

of the request, the other party may inform the 

Secretary General of the United Nations who shall 
designate the chairman of the arbitral tribunal 
within a further two months' period. Upon desig- 
nation, the chairman of the arbitral tríbunal shall 

request the party which has not appointed an ar- 

bitrator to do so within two months. After such 

period, he shall inform the Secretary General of 

the United Nations who shall make this appoint- 

ment within a further two months' period. 

Article 5 

1. The arbitral tribunal shall decide according to 

the rules of international law and, in particular, 

those of this Convention. 

2. Any arbitral tribunal constituted under the 

proviísions of this Annex shall draw up its own 

rules of procedure.
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6. gr. 

1. Ákvarðanir gerðardómsins, bæði um máls- 

meðferð og ágreiningsefni, skulu teknar með meiri 

hluta greiddra atkvæða gerðardómsmanna. 

2. Dómurinn má gera allar viðeigandi ráðstaf- 

anir til þess að afla staðreynda um málið. Hann 

getur, að beiðni annars aðilans, mælt með aðkall- 

andi varúðarráðstöfunum til bráðabirgða. 

3. Ef tveir eða fleiri gerðardómar, skipaðir sam- 

kvæmt ákvæðum þessa Viðauka, fást við sams 

konar eða hliðstæð mál geta þeir upplýst hver 

annan um málsmeðferð við öflun staðreynda um 

málið og tekið mið af þeim, að svo miklu leyti sem 

mögulegt er. 

4. Deiluaðilar skulu leggja til alla nauðsynlega 

aðstöðu fyrir virka málsmeðferð. 

5. Fjarvera eða forföll eins deiluaðila skal ekki 

vera málsmeðferð til fyrirstöðu. 

1. gr. 

1. Úrskurði dómsins skal fylgja greinargerð. 

Hann skal vera endanlegur og bindandi fyrir 

deiluaðila. 

2. Hvorum aðila um sig er heimilt að vísa 

ágreiningi sem kann að rísa milli þeirra um túlkun 

eða framkvæmd úrskurðarins til gerðardómsins 

sem úrskurðinn kvað upp eða ef hann er ekki 

tiltækur þá til annars gerðardóms sem skipaður er í 

þessum tilgangi með sama hætti og fyrri gerðar- 

dómurinn. 

8. gr. 

Efnahagsbandalag Evrópu hefur, eins og sér- 

hver annar samningsaðili að samningi þessum, rétt 

til þess að koma fyrir gerðardóminn sem sóknar- 

aðili eða varnaraðili. 
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Article 6 
1. The decisions of the arbitral tribunal, both on 

procedure and on substance, shall be taken by 
majority voting of its members. 

2. The tribunal may take all appropriate meas- 

ures in order to establish the facts. It may, at the 

request of one of the Parties, recommend essential 

interim measures of protection. 

3. If two or more arbitral tribunals constituted 
under the provisions of this Annex are seized of 

requests with identical or similar subjects, they 

may inform themselves of the procedures for es- 

tablishing the facts and take them into account as 
far as possible. 

4. The parties to the dispute shall provide all 

facilities necessary for the effective conduct of the 

proceedings. 

5. The absence or default of a party to the dis- 

pute shall not constitute an impediment to the 

proceedings. 
Article 7 

1. The award of the arbitral tribunal shall be 

accompanied by a statement of reasons. It shall be 

final and binding upon the parties to the dispute. 

2. Any dispute which may arise between the 

parties concerning the interpretation or execution 

of the award may be submitted by either party to 

the arbitral tribunal which made the award or, if 
the latter cannot be seized thereof, to another 

arbitral tribunal constituted for this purpose in the 
same manner as the first. 

Article 8 

The European Economic Community, like any 

Contracting Party to the present Convention, has 

the right to appear as applicant or respondent 

before the arbitral tribunal. 

A 26
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LÖG 
um aðild Íslands að samningi um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi 

fiskveiðar á Norðaustur- Atlantshafi. 

FORSETI ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

Í. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að fullgilda fyrir Íslands hönd samning frá 18. nóvember 
1980 um framtíðarsamvinnu ríkja varðandi fiskveiðar á Norðaustur- Atlantshafi. Samning- 

urinn er prentaður sem fylgiskjal með lögum þessum. 

2. gr. 

Sjávarútvegsráðherra er heimilt að setja reglur um framkvæmd samningsins. 

3. gr. 

Brot á reglum sem settar verða samkvæmt 2. gr. laga þessara skulu varða sektum 

2000—40 000 gullkrónum, sbr. lög nr. 4 11. apríl 1924. 

Ennfremur er heimilt að gera afla og veiðarfæri upptæk. 

Auk þess má láta brot varða skipstjóra fangelsi allt að 6 mánuðum þegar sakir eru 
miklar eða þegar um ítrekað brot er að ræða. 

Lagt skal löghald á skip, sem staðið er að meintum ólöglegum veiðum, þegar er það 

kemur til hafnar, og er eigi heimilt að láta það laust fyrr en dómur hefur verið kveðinn upp í 
máli ákæruvaldsins gegn skipstjóra skipsins eða máli hans lokið á annan hátt og sekt og 

kostnaður greiddur að fullu. Þó er heimilt að láta skip laust fyrr ef sett er bankatrygging, eða 

Önnur trygging jafngild að mati dómara, fyrir greiðslu sektarinnar og málskostnaðar. 

Til tryggingar greiðslu sektar samkvæmt þessari grein og kostnaðar skal vera lögveð í 
skipinu. 

Með mál út af brotum skal farið að hætti opinberra mála. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 1. apríl 1982 falla úr gildi lög nr. 14 30. mars 1960, um 
heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að láta öðlast gildi ákvæði alþjóðasamnings, er gerður var 

24. janúar 1959, um fiskveiðar á norðausturhluta Atlantshafs, ásamt viðbæti. 

Gjört í Reykjavík 29. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 

  

Ólafur Jóhannesson.
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Fylgiskjal. 

SAMNINGUR 

um framtíðarsamvinnu ríkja 

varðandi fiskveiðar á 

Norðaustur- Atlantshafi 

SAMNINGSAÐILAR 
SEM GERA SÉR LJÓST að strandríki við 

Norðaustur- Atlantshaf hafa í samræmi við við- 

eigandi grundvallarreglur í þjóðarétti fært út lög- 

sögu sína yfir hinum lifandi auðlindum aðliggjandi 

hafsvæða í allt að tvöhundruð sjómílur frá grunn- 
línum þeim er víðátta landhelgi miðast við, og 
beita innan þessara svæða fullveldisrétti í því skyni 

að rannsaka og hagnýta, vernda og hafa stjórnun á 

auðlindum þessum, 

SEM TAKA TILLIT TIL starfa þriðju hafrétt- 
arráðstefnu Sameinuðu þjóðanna að því er varðar 

fiskveiðar, 

SEM ÓSKA þess að stuðla að verndun og bestu 

nýtingu á fiskveiðiauðlindum í Norðaustur- Atl- 

antshafi á þann hátt er samrýmist útfærslu fisk- 

veiðilögsögu strandríkja, og samkvæmt því hvetja 

til alþjóðlegrar samvinnu og samráðs að því er 

auðlindir þessar varðar, 

SEM LÍTA SVO Á að samningurinn um fisk- 

veiðar á norðausturhluta Atlantshafs frá 24. jan- 

úar 1959 ætti því að víkja, 

HAFA ORÐIÐ ÁSÁTTIR UM EFTIR- 
FARANDI: 

1. gr. 

1. Svæði það sem samningur þessi nær til, hér á 

eftir nefnt „samningssvæðið“, er hafsvæði 

a. innan þess hluta Atlantshafsins og Norður- 
Íshafsins og aðliggjandi hafsvæða sem er norðan 

36 n. br. og milli 429 v. 1. og $19 a. 1., að undan- 

teknu: 

i. Eystrasalti og sundunum sunnan og austan 

lína sem liggja frá Hasenörehöfða til 
Gnibentanga, frá Korshage til Spodsbjerg og 

frá Gilbjerghöfða til Kullen, og 

ii. Miðjarðarhafi og aðliggjandi hafsvæðum að 
skurðpunkti 36? n. br. og 5* 36' v. ll. 
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CONVENTION 

on Future Multilateral Cooperation in 

North-East Atlantic Fisheries 

The Contracting Parties, 

Noting that the coastal states ot the North-East 

Atlantic have, in accordance with relevant princi- 

ples of international law, extended their jurisdic- 

tion over the living resources of their adjacent 

waters to limits of up to two hundred nautical 

miles from the baselines from which the breadth of 

the territorial sea is measured. and exercise within 

these areas sovereign rights for the purpose of 

exploring and exploiting, conserving and manag- 

ing these resources, 
Taking into account the work of the Third 

United Nations Conference on the Law of the Sea 

in the field of fisheries, 

Desiring to promote the conservation and op- 

timum utilisation of the fishery resources of the 

North-East Atlantic area within a framework ap- 

propriate to the régime of extended coastal state 
jurisdiction over fisheries, and accordingly to en- 

courage international cooperation and consulta- 

tion with respect to these resources, 

Considering that the North-East Atlantic 
Fisheries Convention of 24 January 1959 should 

accordingly be replaced, 

Have agreed as follows: 

Article 1 

1. The area to which this Convention applies, 

hereinafter referred to as “the Convention Area'', 

shall be the waters: 

(a) within those parts of the Atlantic and Arctic 

Oceans and their dependent seas which lie north 

of 369 north latitude and between 42? west lon- 

gitude and $1“ east longitude, but excluding: 

(1) the Baltic Sea and the Belts lying to the south 

and east of lines drawn from Hasenore Head 

to Gniben Point, from Korshage to 

„Spodsbierg and from Gilbierg Head to the 

íKullen, and 

(ii) the Mediterranean Sea and its dependent seas 

as far as the point of intersection of the paral- 

lel of 36? latitude and the meridian of 5*%36' 

west longitude,



Nr. 68. 

b. á Atlantshafinu fyrir norðan 59? n. br. og milli 

44? v. 1. og 429 v.l. 

2. Samningur þessi tekur til allra fiskiauðlinda 
á samningssvæðinu að undanteknum sjóspen- 
dýrum, botntegundum, þ. e. lífverum sem á 

þeim tíma er þær má nýta eru annað hvort kyrr- 
stæðar á hafsbotninum eða undir honum eða geta 

ekki hreyft sig nema í stöðugri snertingu við hafs- 

botninn eða botnlögin og, að svo miklu leyti sem 

fjallað er um þær í öðrum alþjóðasamningum, 

fartegundum og tegundum sem leita aftur upp í ár. 

„ 
2. gr. 

Ekkert í samningi þessum skal talið hafa áhrif á 

réttindi, kröfur eða skoðanir nokkurs samnings- 

aðila varðandi mörk eða víðáttu fiskveiðilögsögu. 

3. gr. 

1. Með samningi þessum samþykkja samnings- 

aðilar að setja á stofn og starfrækja Norðaustur- 

Atlantshafs fiskveiðinefnd, hér á eftir kölluð 

„nefndin“. 
2. Nefndin skal vera lögaðili og njóta í sam- 

skiptum sínum við aðrar alþjóðastofnanir og á 

landssvæðum samningsaðila þeirrar réttarstöðu er 

nauðsynleg kann að vera til að rækja störf sín og ná 
tilgangi sínum. 

3. Sérhver samningsaðili skal tilnefna í nefndina 

allt að tveimur fulltrúum sem mega hafa með sér á 

fundum hennar sérfræðinga og ráðunauta. 

4. Nefndin kýs sér sjálf forseta og eigi fleiri en 

tvo varaforseta. 

5. Skrifstofa nefndarinnar skal vera í London. 

6. Ákveði nefndin ekki annað skal hún koma 

saman einu sinni á ári í London á þeim tíma sem 

hún ákveður, að því þó tilskildu að, að ósk samn- 

ingsaðila og með samþykki þriggja annarra 

samningsaðila, skuli forsetinn, svo fljótt sem auðið 

er, kveðja til fundar á þeim stað og tíma sem hann 

ákveður. 

7. Nefndin skipar framkvæmdastjóra og annað 

starfslið eftir þörfum. 

8. Nefndinni er heimilt að stofna nefndir og 

aðrar undirdeildir eftir því sem hún telur æskilegt 

til að annast skyldur sínar og störf. 
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(5) within that part of the Atlantic Ocean north 

of 59? north latitude and between 44? west lon- 

gitude and 42? west longitude. 

2. This Convention applies to all fishery re- 

sources of the Convention Area with the excep- 

tion of sea mammals, sedentary species, i.e. or- 

ganisms which, at the harvestable stage, either are 
immobile on or under the seabed or are unable to 

move except in constant physical contact with the 

seabed or the subsoil and, in so far as they are dealt 

with by other international agreements, highly 

migratory species and anadromous stocks. 

Article 2 

Nothing in this Convention shall be deemed to 

affect the rights, claims, or views of any Contract- 

ing Party with regard to the limits or extent of 

jurisdiction over fisheries. 

Article 3 

1. For the purposes of this Convention the 

Contracting Parties agree to establish and main- 

tain a North-East Atlantic Fisheries Commission, 

hereinafter referred to as “the Commission". 

2. The Commission shall have legal personality 

and shall enjoy intts relations with other interna- 

tional organisations and in the territories of the 

Contracting Parties such legal capacity as may be 

necessary to perform its functions and achieve its 

ends. 

3. Each Contracting Party shall appoint to the 

Commission not more than two representatives 

who may be accompanied at any ofits meetings by 

experts and advisers. 

4. The Commission shall elect its own Pres- 

ident and not more than two Vice-Presidents. 

5. The Office of the Commission shall be in 

London. 

6. Except when the Commission determines 

otherwise, it shall meet once a year in London at 

such times as it decides; provided, however, that 

upon the request of a Contracting Party and sub- 

Ject to the concurrence of three other Contracting 

Parties, the President shall, as soon as practicable, 

convene a meeting at such time and place as he 

may determine. 

7. The Commission shall appoint its own Sec- 

retary and such other staff as it mav require. 

8. The Commission may set up such Commit- 

tees and other subsidiary bodies as it considers 

desirable for the exercise of its duties and func- 

tions.
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9. Sérhver samningsaðili skal fara með eitt at- 

kvæði í nefndinni. Ákvarðanir nefndarinnar skulu 

hljóta einfaldan meirihluta eða, áskilji samningur 

þessi sérstaklega veginn meirihluta, tvo þriðju 

hluta atkvæða allra samningsaðila sem viðstaddir 

eru og atkvæði greiða með eða á móti, að því 

tilskildu að engin atkvæðagreiðsla skal fara fram 

nema a. m. k. tveir þriðju samningsaðila séu við- 

staddir. Nú skiptast atkvæði jafnt um málefni sem 

hlítir einföldum meirihluta. og skoðast tillagan þá 

felld. 

10. Nefndin setur sér fundarsköp í samræmi við 

ákvæði þessarar greinar, þar með talin ákvæði um 

kjör forseta og varaforseta og um kjörtíma þeirra. 

11. Fundargerðir nefndarinnar skal senda svo 

fljótt sem auðið er til samningsaðila á ensku og 

frönsku. 

d. gr. 

1. Nefndin skal rækja störf sín til verndunar og 

bestu nýtingar á fisktauðlindum innan samnings- 

svæðisins og taka mið af bestu tiltækum vísinda- 

legum niðurstöðum. 

2. Nefndin skal vera vettvangur samráðs og 

skipta á upplýsingum um ástand fiskiauðlinda 
innan samningssvæðisins og stjórnunarstefnur, 

þar með talið könnun á heildaráhrifum þeirra 

stefna á fiskiauðlindirnar. 

5. gr. 
1. Nefndin skal þar sem það á við gera ályktanir 

um fiskveiðar utan þeirra svæða sem falla undir 

fiskveiðilögsögu samningsaðila. Slíkar ályktanir 

skulu gerðar með vegnum meirihluta. 

2. Við framkvæmd starfa sinna samkvæmt Í. 

mgr. skal nefndin leitast við að tryggja samræmi 

milli: 

a. sérhverrar ályktunar er varðar fiskstofn eða 
fjölda fiskstofna sem fyrirfinnast bæði innan 

svæðis er lýtur fiskveiðilögsögu samningsaðila og 

utan þess, eða sérhverrar ályktunar sem hafa 

myndi áhrif vegna tengsla tegunda á fiskstofn eða 

fjölda fiskstofna sem fyrirfinnast að öllu leyti eða 

að hluta á svæði er lýtur fiskveiðilögsögu samn- 

ingsaðila, og 
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9. Each Contracting Party shall have one vote 

in the Commission. Decisions of the Commission 

shall be taken by a simple majority, or, if this 

Convention specifically requires a qualified 

majority, by a two-thirds majority of the votes of 

all Contracting Parties present and casting affirm- 

ative or negative votes, provided that no vote shall 

be taken unless there is a quorum of at least two- 

thirds of the Contracting Parties. lf there ís an 

even division of votes on any matter which ís sub- 

Ject to a simple majority decision. the proposal 

shall be regarded as rejected. 

10. Subject to the provisions of this Article. the 

Commission shall adopt its own Rules ot Proce- 

dure, including provisions for the election of the 

President and Vice-Presidents and their terms of 

office. 

11. Reports of the proceedings of the Com- 

mission shall be transmitted as soon as possible to 

the Contracting Parties in English and French. 

Article 4 

1. The Commission shall perform its functions 

in the interests of the conservation and optímum 

utilisation of the fishery resources of the Conven- 

tion Area and shall take into account the best 

scientific evidence available to it. 

2. The Commission shall provide a forum for 

consultation and exchange of information on the 

state of the fishery resources in the Convention 

Area and on management policies, including 

examination of the overall effect of such policies 

on the fishery resources. 

Article 5 

1. The Commission shall, as appropriate, make 

recommendations concerning fisheries conducted 

beyond the areas under fisheries jurisdiction of 

Contracting Parties. Such recommendations shall 

be adopted by a qualified majority. 

2. The Commission in the exercise of its func- 

tions under paragraph | shall seek to ensure con- 

sistency between: 

(a) any recommendation that applies to a stock 

or group of stocks occurring both within an area 

under the fisheries jurisdiction of a Contracting 

Party and beyond, or any recommendation that 

would have an effect through species inter-re- 

lationships on a stock or group of stocks occurring 

in whole or in part within an area under the 

fisheries jurisdiction of a Contracting Party, and
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b. sérhverra ráðstafana og ákvarðana sem tekn- 

ar eru af samningsaðila tilstjórnunar og verndunar 

þess fiskstofns eða fjölda fiskstofna hvað snertir 

fiskveiðar sem fram fara innan svæðis er lýtur fisk- 

veiðilögsögu þess. 

Samningsaðili sá er í hlut á og nefndin skulu 
samkvæmt þessu beita sér fyrir samræmingu slíkra 

ályktana, ráðstafana og ákvarðana. 

3. Til þess að 2. mgr. nái tilgangi sínum skal hver 
samningsaðili jafnan láta nefndinni í té upplýs- 
ingar um ráðstafanir og ákvarðanir sínar. 

6. gr. 

1. Nefndin má gera ályktanir varðandi fisk- 

veiðar sem fram fara innan svæðis í fiskveiðilög- 

sögu samningsaðila að því tilskildu að hlutað- 

eigandi samningsaðili óski þess og hann greiði 
ályktun þar um atkvæði. 

2. Nefndin getur verið ráðgefandi um þær fisk- 
veiðar er um getur í 1. mgr. ef hlutaðeigandi 

samningsaðili óskar þess. 

1. gr. 

Við framkvæmd starfa sinna samkvæmt $. og 6. 

gr. má nefndin íhuga meðal annars ráðstafanir 

varðandi 

a. reglur um veiðarfæri og útbúnað, þar á meðal 
möskvastærð fiskneta, 

b. reglur um lágmarksstærð fisks sem skip mega 

hirða, landa, sýna eða bjóða til sölu, 

c. ákvörðun um lokun á tilteknum tímum eða 
um lokuð svæði, 

d. eflingu eða aukningu fiskiauðlinda, og getur 

til þess talist tækniklak og flutningur lífvera og 

seiða, 

e. ákvörðun á hámarksafla og skiptingu hans 

milli samningsaðila, 

f. stjórnun fiskveiðisóknarinnar og skiptingu 

hennar milli samningsaðila. 

8. gr. 

I. Nefndin má gera ályktanir með vegnum 

meirihluta varðandi ráðstafanir um eftirlit með 

fiskveiðum sem fram fara utan svæða sem lúta 

fiskveiðilögsögu samningsaðila til þess að tryggja 
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(6) any measures and decisions taken by such 

Contracting Party for the management and con- 

servation of that stock or group of stocks with 

respect to fisheries conducted within the area un- 

der its fisheries jurisdiction. 

The appropriate Contracting Party and the Com- 

mission shall accordingly promote the coordina- 

tion of such recommendations, measures and de- 

cisions. 

3. For the purpose of paragraph 2 each Con- 

tracting Party shall keep the Commission in- 

formed of its measures and decisions. 

Article 6 
1. The Commission may make recommenda- 

tions concerning fisheries conducted within an 

area under fisheries jurisdiction of a Contracting 
Party, provided that the Contracting Party in 

question so requests and the recommendation re- 

ceives its affirmative vote. 

2. The Commission may give advice concern- 

ing fisheries referred to in paragraph 1 if the Con- 

tracting Party in question so requests. 

Article 7 

In the exercise of its functions, as set out in 

Articles 5 and 6, the Commission may consider 

inter alia measures for: 
(a) the regulation of fishing gear and 

appliances, including the size of mesh of fishing 
nets, 

(6) the regulation of the size limits of fish that 

may be retained on board vessels, or landed or 

exposed or offered for sale, 

(c) the establishment of closed seasons and of 

closed areas, 

(d) the improvement and increase of fishery 

resources, which may include artificial propaga- 

tion, the transplantation of organisms and the 

transplantation of young, 

(e) the establishment of total allowable catches 
and their allocation to Contracting Parties, 

(/) the regulation of the amount of fishing ef- 
fort and its allocation to Contracting Parties. 

Article 8 

1. The Commission may by a qualified majority 

make recommendations concerning measures of 

control relating to fisheries conducted beyond 

areas under the fisheries jurisdiction of Contract-
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framkvæmd samnings þessa og sérhverra ályktana 
sem gerðar eru samkvæmt honum. 

2. Nefndin má einnig gera ályktanir varðandi 

ráðstafanir um eftirlit með fiskveiðum sem fram 

fara innan svæðis sem lýtur fiskveiðilögsögu 

samningsaðila að því tilskildu að hlutaðeigandi 

samningsaðili óski þess og að hann greiði ályktun 
þar um atkvæði. 

3. Ályktanir sem gerðar eru samkvæmt þessari 

grein mega fela í sér ákvæði um uppsögn önnur en 

þau sem gert er ráð fyrir í 13. gr. 

9. gr. 
1. Nefndin má gera ályktanir með vegnum 

meirihluta sem kveða á um söfnun tölfræðilegra 

upplýsinga um fiskveiðar sem fram fara utan 

svæða sem lúta fiskveiðilögsögu samningsaðila. 

2. Nefndin má einnig gera ályktanir sem gera 

ráð fyrir söfnun tölfræðilegra upplýsinga um fisk- 

veiðar sem fram fara innan svæðis sem lýtur fisk- 

veiðilögsögu samningsaðila að því tilskildu að sá 

samningsaðili greiði ályktun þar um atkvæði. 

10. gr. 

Þegar nefndin gerir ályktanir skal hún ákveða 

hvort og með hvaða skilyrðum þær ályktanir skuli 

taka til fiskveiða sem fram fara einungis vegna 

vísindarannsókna sem framkvæmdar eru í 

samræmi við viðeigandi grundvallarreglur þjóða- 

réttar. 

11. gr. 

1. Nefndin skal án ótilhlýðilegs dráttar tilkynna 

samningsaðilum um ályktanir sem hún gerir sam- 

kvæmt samningi þessum. 

2. Nefndin má gefa út eða dreifa á annan hátt 

skýrslum um starfsemi sína og öðrum upplýsingum 

varðandi fiskveiðar á samningssvæðinu. 

12. gr. 

1. Ályktun verður bindandi fyrir samningsaðila 

samkvæmt ákvæðum greinar þessarar og tekur 

gildi þann dag er nefndin ákveður, þó eigi fyrr en 

207 Nr. 68. 

ing Parties for the purpose of ensuring the appli- 
cation of this Convention and any recommenda- 

tions adopted thereunder. 

2. The Commission may also make recommen- 

dations concerning measures of control relating to 

fisheries conducted within an area under the 
fisheries jurisdiction of a Contracting Party, pro- 

vided that the Contracting Party in question so 

requests and the recommendation receives its al- 

firmative vote. 
3. Recommendations adopted under this Arti- 

cle may include provisions for termination differ- 

ent from those provided for in Article 13. 

Article 9 

I. The Commission may by a qualified majority 

make recommendations providing for the collec- 

tion of statistical information relating to fisheries 

conducted beyond areas under the fisheries juris- 

diction of Contracting Partics. 
2. The Commission may also make recommen- 

dations providing for the collection of statistical 

information relating to fisheries conducted within 

an area under the fisheries jurisdiction of a Con- 

tracting Party, provided that the recommendation 

receives the affirmative vote of that Contracting 

Party. 

Article 10 

When adopting recommendatons the Com- 

mission shall determine whether. and under which 

conditions, those recommendations shall appli to 

fishing operations conducted solelv for the pur- 

pose of scientific investigation carried out ac- 

cording to relevant principles and rules of interna- 

tional law. 

Article 11 

1. The Commission shall, without undue delay. 

notify the Contracting Parties of the recommen- 

dations adopted by the Commission under this 

Convention. 

2. The Commission may publish or otherwise 

disseminate reports of its activities and other in- 

formation relating to the fisheries in the Conven- 

tion Area. 

Article 12 

I. A recommendation shall become binding on 

the Contracting Parties subject tothe provisions of 

this Article and shall enter into force on á date
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30 dögum eftir lok tímabils eða tímabila til mót- 

mæla sem gert er ráð fyrir í grein þessari. 

2. a. Sérhver samningsaðili má mótmæla álykt- 

un sem gerð er samkvæmt 1. mgr. $. gr., 1. mgr. 8. 

gr. eða 1. mgr. 9. gr. innan 50 daga frá dagsetningu 

tilkynningar um hana. Komi slík mótmæli fram má 

sérhver annar samningsaðili á sama hátt mótmæla 

innan 40 daga eftir að hafa fengið tilkynningu um 

þau mótmæli. Komi einhver mótmæli fram innan 

þessa síðara 40 daga tímabils mega aðrir samn- 

ingsaðilar bera fram mótmæli innan 40 daga loka- 
tímabils eftir að hafa fengið tilkynningu um þau 

mótmæli. 

b. Ályktun skal ekki binda samningsaðila sem 

hefur mótmælt henni. 

c. Ef þrír eða fleiri samningsaðilar hafa mótmælt 
ályktun skal hún ekki binda neinn samningsaðila. 

d. Samningsaðili sem hefur mótmælt ályktun má 
hvenær sem er draga mótmæli tilbaka og skal hann 

þá vera bundinn af ályktuninni innan 70 daga eða 
frá þeirri dagsetningu sem nefndin ákveður sam- 

kvæmt 1. mgr., hvort sem seinna er, nema þegar 

ályktunin er ekki bindandi fyrir neinn samnings- 

aðila samkvæmt ákvæðum c-liðar. 

e. Sé ályktun ekki bindandi fyrir neinn samn- 

ingsaðila mega tveir eða fleiri samningsaðilar eigi 

að síður hvenær sem er samþykkja sín á milli að 

láta hana koma til framkvæmda, en í slíku tilviki 

skulu þau þegar í stað tilkynna nefndinni um það. 

3.Hafi ályktun verið gerð samkvæmt 1. mgr. 6. 

gr., 2. mgr. 8. gr. eða 2. mgr. 9. gr. má, innan 60 

daga frá dagsetningu tilkynningar um ályktunina, 

eingöngu sá samningsaðili sem fer með fiskveiði- 

lögsögu á umræddu svæði mótmæla henni og 

verður ályktunin þá ekki bindandi fyrir neinn 

samningsaðila. 

4. Nefndin skal tilkynna samningsaðilunum um 

sérhver mótmæli og sérhverja afturköllun jafn- 

skjótt og hún hefur móttekið slíkt og um gildistöku 

sérhverrar ályktunar og sérhvers samkomulags 

sem gert er samkvæmt 2. mgr. e. 
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determined by the Commission. which shall not be 

before 30 days after the expiration of the pericd or 

periods of objection provided for in this Article. 

2. (a) Any Contracting Party may, within 50 

days of the date of notification of a recommenda- 

tion adopted under paragraph | of Article 5. un- 

der paragraph | of Article 8 or under paragraph | 

of Article 9, object thereto. In the event of such an 

objection, any other Contracting Party may simi- 

larly object within 40 days after receiving notifi- 

cation of that objection. lf any objection ís made 

within this further period of 40 days. other Con- 

tracting Parties are allowed a final period of 40 

days after receiving notification of that objection 

in which to lodge objections. 

(5) A recommendation shall not become 

binding on a Contracting Party which has objected 

thereto. 

(c) If three or more Contracting Parties have 

objected to a recommendation it shall not become 

binding on any Contracting Party. 

(d) Except when a recommendation is not 

binding on any Contracting Party according to the 

provisions of sub-paragraph (c), a Contracting 

Party which has objected to a recommendation 

may at any time withdraw that objection and shall 

then be bound by the recommendation within 70 

days, or as from the date determined by the Com- 

mission under paragraph 1, whichever is the later. 

(e) If a recommendation is not binding on any 

Contracting Party, two or more Contracting Par- 

ties may nevertheless at any time agree among 

themselves to give effect thereto, in which event 

they shall immediately notify the Commission ac- 

cordingly. 

3. In the case of a recommendation adopted 

under paragraph 1 of Article 6, under paragraph 2 

of Article 8, or under paragraph 2 of Article 9, 

only the Contracting Party exercising fisheries 

jurisdiction in the area in question may, within 60 

days of the date of notification ot the recommen- 

dation, object thereto, in which case the recom- 

mendation shall not become binding on any Con- 

tracting Party. 

4. The Commission shall notify the Contracting 

Parties of any objection and withdrawal im- 

mediately upon the receipt thereof, and of the 

entry into force of any recommendation and of the 

entry into effect of any agreement made pursuant 

to sub-paragraph (e) of paragraph 2.
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13. gr. 

1. a. Sérhver samningsaðili getur hvenær sem er 

að ári liðnu frá gildistöku ályktunar sem gerð er 

samkvæmt 1. mgr. 5. gr., 1. mgr. 8. gr. eða Í. mgr. 

9. gr. tilkynnt nefndinni að hann samþykki ekki 

lengur ályktunina og, sé tilkynningin ekki aftur- 

kölluð, skal ályktunin ekki lengur vera bindandi 

fyrir þann samningsaðila að ári liðnu frá dag- 
setningu tilkynningarinnar. 

b. Ályktun sem hefur misst gildi sitt gagnvart 

samningsaðila skal eigi vera bindandi fyrir neinn 

annan samningsaðila 30 dögum eftir þann dag sem 

hinn síðarnefndi tilkynnir nefndinni að hann 

samþykki ekki lengur ályktunina. 

2. Hafi ályktanir verið gerðar samkvæmt 1. mgr. 
6. gr., 2. mgr. 8. gr. eða 2. mgr. 9. gr. má einungis 

sá samningsaðili sem fer með fiskveiðilögsögu á 

umræddu svæði tilkynna nefndinni að hann 

samþykki ekki lengur ályktunina og skal hún þá 

ekki lengur vera bindandi fyrir neinn samnings- 

aðila að liðnum 90 dögum frá dagsetningu til- 

kynningarinnar. 

3. Nefndin skal tilkynna samningsaðilunum um 

sérhverja tilkynningu samkvæmt þessari grein 

þegar hún hefur móttekið hana. 

ld. gr. 

1. Til þess að tryggja sem besta framkvæmd 

þeirrar starfsemi sem um getur í 4., 5. og 6. gr. skal 

nefndin leita upplýsinga og ráða hjá Alþjóðahaf- 

rannsóknaráðinu. Slíkra upplýsinga og ráða skal 

leita um mál sem varða starfsemi nefndarinnar og 

falla undir valdsvið ráðsins, þar á meðal upplýs- 

inga og ráða um líffræði og stofnstærðardreifingu 

þeirra fisktegunda sem um ræðir, ástand fisk- 

stofna, áhrif veiða á þá stofna og ráðstafanir til 

verndunar þeirra og stjórnunar. 

2. Til þess að auðvelda störf Alþjóðahafrann- 

sóknaráðsins við að láta nefndinni í té upplýsingar 

og ráð skal nefndin leitast við að gera í samráði við 

ráðið ráðstafanir til þess að tryggja að hvatt sé til 

rannsókna í þessum tilgangi, þar með talinna sam- 

eiginlegra rannsókna, og að þær séu framkvæmdar 

eftir bestu getu og án ótilhlýðilegs dráttar. 
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Article 13 

1. (a) After the expiration of one year from 

the date of entry into force of a recommendation 
adopted under paragraph | of Article 5, para- 

graph 1 of Article 8 or paragraph 1 of Article 9, 

any Contracting Party may notify the Commission 

of the termination of its acceptance of the recom- 

mendation and, if that notification is not with- 

drawn, the recommendation shall cease to be 

binding on that Contracting Party at the end of one 

vear from the date of notification. 

(5) A recommendation which has ceased to be 

binding on a Contracting Party shall cease to be 

binding on any other Contracting Party 30 days 

after the date on which the latter notifies the 

Commission of the termination of its acceptance 

of the recommendation. 

2. Inthecase of recommendations adopted un- 

der paragraph 1 of Article 6, paragraph 2 of Arti- 

cle 8 or paragraph 2 of Article 9, only the Con- 

tracting Party exercising fisheries jurisdiction in 

the area in question may notify the Commission of 

termination of its acceptance of the recommenda- 

tion, in which event it shall cease to be binding on 

any Contracting Party at the end of 90 days from 

the date of the notification. 
3. The Commission shall notify the Contracting 

Parties of any notification under this Article im- 

mediately upon the receipt thereof 

Article 14 

1. Intheinterest of the optimal performance of 

the functions set out in Articles 4, 5 and 6, the 

Commission shall seek information and advice 

from the International Council for the Explora- 

tion of the Sea. Such information and advice shall 

be sought on matters related to the Commission's 

activites and falling within the competence of the 

Council, including information and advice on the 

biology and population dynamics of the fish 

species concerned, the state of the fish stocks, the 

etfect of fishing on those stocks, and measures for 

their conservation and management. 

2. In orderto facilitate the tasks of the Interna- 

tional Council for the Exploration of the Sea in 

providing information and advice to the Commis- 

sion, the Commission shall seek to establish, in 

cooperation with the Council, arrangements to 

ensure that research studies for this purpose, in- 

cluding joint studies, are encouraged and con- 

ducted etficiently and without undue delay. 
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3. Nefndin má stofna til vinnusamstarfs við 

hverja aðra alþjóðastofnun sem hefur svipað 

markmið. 

15. gr. 

1. Án þess að það hafi áhrif á rétt samningsaðil- 

anna varðandi hafsvæði sem lúta fiskveiðilögsögu 

þeirra, skulu samningsaðilar gera þær ráðstafanir, 

þar á meðal setja hæfileg viðurlög við brotum, sem 

nauðsynlegar kunna að vera til þess að láta ákvæði 

samnings þessa ná fram að ganga og að sérhver 

ályktun sem verður bindandi samkvæmt 12. gr. 

komist í framkvæmd. 

2. Sérhver samningsaðili skal senda nefndinni 

árlega skýrslu um ráðstafanir þær sem hann hefur 

gert samkvæmt Í. mgr. 

16. gr. 

1. Sérhver samningsaðili skal tilkynna nefndinni 

um löggjöf sína og samninga sem hann kann að 

hafa gert að svo miklu leyti sem þessi löggjöf og 

samningar varða verndun og nýtingu á fisktauð- 

lindum á samningssvæðinu. 

2. Sérhver samningsaðili skal að beiðni nefnd- 

arinnar láta í té allar tiltækar vísindalegar og töl- 

fræðilegar upplýsingar sem þörf er á til þess að 

samningur þessi nái tilgangi sínum og aðrar þær 

upplýsingar sem þurfa þykir samkvæmt 9. gr. 

17. gr. 

I. Sérhver samningsaðili skal greiða kostnað 

vegna eigin sendinefndar á fundum sem haldnir 

eru samkvæmt samningi þessum. 

2. Á fyrsta fundi sínum skal nefndin samþykkja 

fjárhagsáætlun fyrir fyrsta fjárhagsár sitt. Á þess- 

um fundi má nefndin líka. ef það þykir henta, 

samþykkja fjárhagsáætlun fyrir annað fjárhags- 

árið. 

3. Á hverjum ársfundi skal nefndin samþykkja 

fjárhagsáætlun fyrir næsta fjárhagsár og spá um 
fjárhagsáætlun fyrir næsta fjárhagsár þar á eftir. 

Uppkast að fjárhagsáætlun og uppkast að spá um 

fjárhagsáætlun skal forseti nefndarinnar leggja 

fyrir samningsaðilana eigi síðar en 40 dögum fyrir 

þann fund nefndarinnar þar sem taka skal þau til 

  

athugunar. 

4. Nefndin ákveður framlög sem hverjum 

samningsaðila ber að greiða samkvæmt hinni ár- 
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3. The Commission may establish working ar- 

rangements with any other international organi- 

satton which has related objectives. 

Article 15 

I. Without prejudice to the rights of Contract- 

ing Parties in regard to waters under their fisheries 

jurisdiction, the Contracting Parties shall take 

such action, including the impositton of adequate 

sanctions for infractions, as may be necessary to 

make effective the provisions ot this Convention 

and to implement any recommendation which be- 

comes binding under Article 12. 

2. Each Contracting Party shall transmit to the 

Commission an annual statement of the actions it 

has taken pursuant to paragraph 1. 

Article 16 
I. Each Contracting Party shall inform the 

Commission of its legislative measures and of any 

agreements which it may have concluded, in so far 

as those measures and agreements relate to the 

conservation and utilisation of fisheries resources 

in the Convention Area. 
2. Each Contracting Party shall furnish on the 

request of the Commission any available scientific 

and statistical information needed for the pur- 

poses of this Convention and such additional in- 

formation as may be required under Articie 9. 

Article 17 

I. Each Contracting Party shall pay the ex- 

penses of its own delegation to all meetings held 

under this Convention. 

2. At its first meeting the Commission shall 

adopt a budget for its first financial vear. At this 

meeting the Commission may also, as appropriate, 

adopt a budget for the second financial year. 

3. At each annual session the Commission shall 

adopt a budget for the following financial year and 

a budget estimate for the financial year following 

thereafter. Á draft budget and draft budget esti- 
mate shall be submitted by the President of the 
Commission to the Contracting Parties not less 

than 40 days before the meeting of the Commis- 
sion at which they are to be consiðered. 

4. The Commisston shall determine the con- 

tributions due from each Contracting Party under
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legu fjárhagsáætlun samkvæmt eftirfarandi 

reglum: 
a. Einn þriðji af heildarupphæð fjárhagsáætlun- 

ar skiptist jafnt milli samningsaðila, 

b. tveir þriðju af heildarupphæð fjárhagsáætl- 

unarskiptast milli samningsaðila í hlutfalli við afla 

þeirra á samningssvæðinu upp úr sjó á grundvelli 

endanlegra aflatalna Alþjóðahafrannsóknaráðs- 
ins á almanaksárinu sem lýkur eigi síðar en 24 og 

eigi fyrr en 18 mánuðum fyrir upphaf fjárhags- 

ársins, 

c. árlegt framlag samningsaðila sem hefur færri 

en 300.000 íbúa skal þó takmarkað við 5% 

heildarupphæðar fjárhagsáætlunarinnar. Þegar 

framlag er þannig takmarkað skiptast eftirstöðvar 

fjárhagsáætlunarinnar milli hinna samningsaðil- 

anna Í samræmi við a- og b-lið. Regla þessi skal 
gilda fyrstu fimm fjárhagsár nefndarinnar og síðan 

skal nefndin endurskoða hana árlega og má hún 

breyta henni með ákvörðun sem tekin er með 
þremur fjórðu meirihluta allra samningsaðilanna. 

5. Nefndin skal tilkynna hverjum samningsaðila 

upphæð framlags sem honum ber að greiða sam- 

kvæmt 4. mgr. og innan hvaða dags nefndin hefur 

ákveðið að greiðslu þessa skuli inna af hendi. 

6. Framlag samningsaðila sem gerst hefur aðili 

að samningi þessum fyrir lok fjárhagsárs skal fyrir 

það ár greiða hluta í hlutfalli við fjölda heilla 

mánaða ársins sem óliðnir eru miðað við ársfram- 

lag sem reiknað er samkvæmt 4. mgr. 

7. Framlög skulu greiðast í mynt þess ríkis þar 

sem skrifstofa nefndarinnar er staðsett. 

8. Hafi samningsaðili ekki staðið skil á fram- 

lögum sínum fyrir þann dag sem nefndin hefur 

ákveðið í tvö ár skal hann ekki eiga rétt á að greiða 

atkvæði og koma á framfæri mótmælum sam- 

kvæmt samningi þessum fyrr en hann hefur full- 

nægt skyldum sínum, nema nefndin ákveði öðru- 

vísi að ósk þess samningsaðila sem í hlut á. 

9. Nefndin skal samþykkja reglur um fundar- 

sköp varðandi fjármál sín. 
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the annual budgets according to the following 

formula: 

(a) one-third of the budget shall be divided 

equally among the Contracting Parties, 

(Þ) two-thirds of the budget shall be divided 

among the Contracting Parties in proportion to 

their nominal catches in the Convention Area, on 

the basis of the International Council for the 

Exploration of the Sea definitive catch statistics 
for the calendar year ending not more than 24 and 

not less than 18 months before the beginning of 

the budget year, 
(c) however, the annual contribution of any 

Contracting Party which has a population of less 

than 300,000 inhabitants shall be limited to a 

maximum of 5% of the total budget. When this 

contribution is so limited, the remaining part of 

the budget shall be divided among the other Con- 

tracting Parties in accordance with sub-para- 

graphs (a) and (5). This rule shall be etfective for 

the first five budget years of the Commission and 

thereafter it shall be subject to annual review by 

the Commission which may change it by a decision 

adopted by a three-fourths majority of all Con- 

tracting Parties. 

5. The Commission shall notify each Con- 

tracting Party of the contribution due from that 

Party as determined under paragraph 4 and of the 

date as determined by the Commission by which 

this contribution shall be paid. 

6. The contribution of a Contracting Party 

which hás acceded to this Convention during the 

course of a financial vear shall, in respect of that 

vear, be a part proportional to the number of 

complete months remaining in the year of the 

annual contribution calculated in accordance with 

paragraph 4. 

7. Contributions shall be payable in the cur- 

reney of the couniry in which the Otfice ot the 

Commission is located. 

8. A Contracting Party which has not paid by 

the date determined by the Commission its con- 

tributions for two vears shall not enjoy the right of 

casting votes and of making objections under this 

Convention until it has fulfilled its obligations, 

unless, at the request of the Contracting Party 

concerned, the Commission decides otherwise. 

9. The Commission shall adopt rules for the 

conduct of its financial affairs.
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18. gr. 

Nefndin má með vegnum meirihluta skipta 

samningssvæðinu niður í svæði og má breyta 

mörkum og fjölda svæðanna að því tilskildu að 

sérhver samningsaðili sem hefur fiskveiðilögsögu í 

einhverjum hluta umrædds svæðis greiði ákvörð- 

uninni atkvæði. 

19. gr. 

1. Sérhver samningsaðili getur komið fram með 

tillögu um breytingu á samningi þessum. Sérhver 

slík tillaga um breytingu skal send framkvæmda- 

stjóranum a. m. k. 90 dögum fyrir fund þann sem 

samningsaðilinn leggur til að tillagan verði af- 
greidd á. Framkvæmdastjórinn skal tafarlaust 
senda tillöguna til samningsaðilanna. 

2. Til þess að tillaga um breytingu hljóti 
samþykki þarf þrjá fjórðu meirihluta allra samn- 
ingsaðila. Texta samþykktrar breytingar skal 
nefndin senda vörsluríkinu sem skal tafarlaust 
senda hana samningsaðilunum. 

3. Breyting skal taka gildi fyrir samningsaðilana 
120 dögum eftir dagsetningu tilkynningar vörslu- 
ríkisins um móttöku skriflegs samþykkis þriggja 
fjórðu hluta allra samningsaðila, nema einhver 
hinna samningsaðilanna tilkynni vörsluríkinu 
innan 90 daga frá dagsetningu tilkynningar 
vörsluríkisins um slíka móttöku að það mótmali 
breytingunni. og skal þá breytingin ekki taka gildi 
fyrir neinn samningsaðila. Samningsaðili sem hef- 
ur mótmælt breytingu getur hvenær sem er aftur- 
kallað mótmæli sín. Séu öll mótmæli við breytingu 
afturkölluð skal breytingin taka gildi gagnvart öll- 
um samningsaðilum 120 dögum eftir dagsetningu 
tilkynningar vörsluríkisins um móttöku síðustu 
afturköllunar. 

4. Aðili sem fullgildir, staðfestir, samþykkir eða 

gerist aðili að samningi þessum eftir að breyting 

hefur verið samþykkt í samræmi við 2. mgr. skal 

talinn hafa samþykkt breytinguna. 

5. Vörsluríkið skal tafarlaust tilkynna samn- 

ingsaðilunum móttöku tilkynninga um samþykki á 

breytingum, móttöku tilkynninga um mótmæli eða 

afturköllun mótmæla og gildistöku breytinga. 
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Article 18 

By a qualified majority the Commission may 

sub-divide the Convention Area into regions and 

may alter the boundaries and vary the number of 

regions provided that the decision receives the 

affirmative vote of each Contracting Party exer- 

cising fisheries jurisdiction in any part of the area 
atfected. 

Article 19 

1. Any Contracting Party may propose 

amendments to this Convention. Any such pro- 

posed amendment shall be sent to the Secretary at 

least 90 days prior to the meeting at which the 

Contracting Party proposes it to be acted upon. 

The Secretary shall transmit the proposal im- 

mediately to the Contracting Parties. 
2. The adoption of a proposed amendment re- 

quires a three-fourths majority of all Contracting 
Parties. The text of any proposed amendment so 
adopted shall be transmitted by the Commission 
tothe Depositary which shall forthwith forward it 
to the Contracting Parties. 

3. An amendment shall take effect for the 
Contracting Parties 120 days following the date of 
the notification by the Depositary of receipt of 
written notification of approval by three-fourths 
of all Contracting Parties, unless any other Con- 
tracting Party notifies the Depositary, within 90 

days of the date of the notification by the Deposi- 

tary of such receipt, that it objects to the amend- 

ment, in which case the amendment shall not take 

effect for any Contracting Party. A Contracting 

Party which has objected to an amendment may at 
any time withdraw its objection. lf all objections to 
an amendment are withdrawn, the amendment 
shall take effect for the Contracting Parties 120 

days following the date of the notification by the 

Depositary of receipt of the last withdrawal. 

4. A Party which ratifies. accepts. approves or 

accedes to this Convention after an amendment 

has been adopted in accordance with paragraph 2 

shall be deemed to have approved the said 

amendment. 

5. The Depositary shall promptly notify the 

Contracting Parties of the receipt of notifications 

of approval of amendments, the receipt of notifi- 

cation of objection or withdrawal of objections, 

and the entry into force of amendments.
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20. gr. 
1.Samningur þessi skal liggja frammi til undir- 

ritunar frá 18. nóvember 1980 til28. febrúar 1981 
fyrir eftirtalda aðila: Búlgaríu, Danmörku vegna 

Færeyja, Efnahagsbandalag Evrópu, Finnland, 

Ísland, Kúbu, Noreg, Pólland, Portúgal, Sovét- 

ríkin, Spán, Svíþjóð og Þýska alþýðulýðveldið. 

Hann skal fullgiltur, staðfestur eða samþykktur 

svo fljótt sem auðið er og skjölum um fullgildingu, 

staðfestingu eða samþykki komið í vörslu ríkis- 
stjórnar Hins sameinaða konungsríkis Stóra- 
Bretlands og Norður-Írlands sem nefnt er í 

samningi þessum „vörsluríkið“. 

2. Samningur þessi öðlast gildi eftir að ekki færri 

en sjö þeirra sem hafa undirritað hann hafa lagt 

fram skjöl sín um fullgildingu, staðfestingu eða 

samþykki, að því tilskildu að meðal þeirra hafi 

a. m. k. þrír fiskveiðilögsögu á samningssvæðinu. 
Hafi samningur þessi hins vegar ekki öðlast gildi 

innan árs frá þeim degi er hann var lagður fram til 

undirritunar, en ekki færri en fimm þeirra sem 

hafa undirritað hann hafa lagt fram skjöl um full- 

gildingu, staðfestingu eða samþykki, þar á meðal 
þrír sem hafa fiskveiðilögsögu á samningssvæðinu, 
geta þessir aðilar samþykkt sín á milli með sér- 

stakri bókun dagsetningu þá er samningur þessi 

öðlast gildi, með tilliti til hvers þess aðila sem 

fullgildir, staðfestir eða samþykkir síðar öðlast 

samningur þessi gildi þann dag er hann leggur fram 

skjöl sín um fullgildingu, staðfestingu eða 

samþykki. 

3. Sérhver þeirra aðila sem nefndur er í Í. mgr. 

og ekki hefur undirritað samning þennan getur 

gerst aðili að honum hvenær sem er eftir að hann 

hefur öðlast gildi samkvæmt 2. mgr. 

4. Sérhvert ríki sem ekki er nefnt í 1. mgr. að 
framan, nema aðildarríki Efnahagsbandalags 
Evrópu, getur gerst aðili að samningi þessum hve- 

nær sem er eftir að hann hefur öðlast gildi sam- 

kvæmt 2. mgr., að því tilskildu að umsókn um aðild 

þess ríkis hljóti samþykki þriggja fjórðu hluta allra 

samningsaðila. 

Umsókn um aðild skal senda skriflega til 

vörsluríkisins sem skal tilkynna öllum samnings- 

aðilunum um hana. Umsóknin er samþykkt ef. 

innan 90 daga frá dagsetningu slíkrar tilkynningar, 

þrír fjórðu allra aðila þeirra, sem samningur þessi 

hefur þá öðlast gildi gagnvart, hafa tilkynnt 
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Article 20 

1. This Convention shall be open for signature 

from 18 November 1980 to 28 February 1981 by 
the following Parties: Bulgaria, Cuba, Denmark in 
respect of the Faroe Islands, the European 

Economic Community, Finland, the German 
Democratic Republic, Iceland, Norway, Poland, 

Portugal, Spain, Sweden and the Union of Soviet 

Socialist Republics. lt shall be ratified, accepted, 

or approved as soon as possible and the instru- 

ments of ratification, acceptance or approval shall 

be deposited with the Government of the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 

referred to in this Convention as „the Deposi- 

tary““. 

2. This Convention shall enter into force upon 

the deposit of instruments of ratification, accep- 

tance or approval by not less than seven Sig- 

natories, provided that these include at least three 

Signatories exercising fisheries jurisdiction within 

the Convention Area. If, however, this Conven- 

tion has not entered into force one year from the 

date on which this Convention is opened for sig- 

nature, but not less than five Signatories have 

deposited instruments of ratification, acceptance 

or approval, including at least three Signatories 

exercising fisheries jurisdiction within the Con- 
vention Area, these Signatories may agree among 

themselves by special protocol on the date on 

which this Convention shall enter into force; in 

that case this Convention shall enter into force 

with respect to any Party that ratifies, accepts or 

approves thereafter on the date of deposit of its 

instrument of ratification, acceptance or approval. 

3. Any of the Parties referred toin paragraph Í 

which has not signed this Convention may accede 

thereto at any time after it has entered into force in 

accordance with paragraph 2. 

4. Any State not referred to in paragraph Í, 

except a Member State of the European Economic 

Community, may accede to this Convention at any 

time after it has entered into force in accordance 

with paragraph 2, provided that an application for 

accession of that State meets with the approval of 

three-fourths of all the Contracting Parties. 

An application for accession shall be addressed 

in writing to the Depositary which shall notify all 

Contracting Parties thereof. The application is ap- 

proved if within 90 days from the date of such 
notification three-fourths of all the Parties in re- 

spect of which this Convention has already en-
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vörsluríkinu um samþykki sitt á umsókninni. 

Vörsluríkið skal tilkynna ríki því sem sækir um 

aðild og öllum samningsaðilunum um afgreiðslu 

umsóknarinnar. 

5. Aðild skal ná fram með því að koma skjölum 

um aðild til vörsluríkisins og skal öðlast gildi á 

móttökudegi. Frá þeim degi skal hver sá aðili sem 

gerist aðili að samningi þessum vera bundinn af 

ályktunum sem eru, þegar hann gerist aðili, 

bindandi fyrir alla aðra samningsaðila svo og 

ályktunum sem eru þá bindandi fyrir einn eða fleiri 

samningsaðila og ekki eru sérstaklega undan- 

skildir af hálfu þess sem gerist aðili í aðildarskjali 

hans. 

6. Vörsluríkið skal tilkynna öllum þeim er 

undirritað hafa samninginn og öllum sem gerst 

hafa aðilar að honum um öll skjöl um fullgildingu, 

staðfestingu, samþykki og aðild sem komið hefur 

verið í vörslu, og skal tilkynna þeim er undirritað 

hafa um dagsetningu og þá aðila sem samningur 

þessi öðlast gildi gagnvart. 

7. Vörsluríkið skal boða til fyrsta fundar nefnd- 

arinnar svo fljótt sem henta þykir eftir að samn- 

ingur þessi hefur öðlast gildi og skal senda bráða- 
birgðadagskrá til allra samningsaðilanna. 

21. gr. 

Hvenær sem er eftir að tvö ár eru liðin frá því að 

samningur þessi hefur öðlast gildi gagnvart samn- 

ingsaðila getur sá aðili sagt samningnum upp með 

skriflegri tilkynningu til vörsluríkisins. Sérhver 

slík uppsögn skal öðlast gildi tólf mánuðum eftir 

að hún hefur verið móttekin, og skal vörsluríkið 

tilkynna samningsaðilum um hana. 

22. gr. 

Samningi þessum skal komið í vörslu hjá ríkis- 

stjórn Hins sameinaða konungsríkis Stóra-Bret- 

lands og Norður-Írlands og eru textarnir á ensku 

og frönsku jafngildir. Vörsluríkið skal senda rétt 

staðfest endurrit til þeirra er hafa undirritað hann 

og gerst aðilar að honum og skal skrásetja samn- 

inginn í samræmi við 102. gr. sáttmála Sameinuðu 
þjóðanna. 

Þessu til staðfestu hafa undirritaðir, sem til þess 

hafa fullt umboð, undirritað samning þennan. 

Gjört í London hinn 18. nóvember 1980. 
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tered into force by that date have notified the 

Depositary of their approval of the application. 

The Depositary shall notify the State applying 

for accession and all Contracting Parties of the 

result of the application. 

5. Accession shall be effected by the deposit of 

an instrument of accession with the Depositary 

and shall take effect on the date of its receipt. As 

from that date any Party which accedes to this 

Convention shall be bound by the recommenda- 

tions which are, at the time of its accession, bind- 

ing on all the other Contracting Parties as well as 

by any other recommendations which are, at that 

time, binding on one or more of the Contracting 

Parties and are not specifically excluded by the 

acceding Party in its instrument of accession. 

6. The Depositary shall inform all Signatories 

and all acceding Parties of all instruments of ratifi- 

cation, acceptance, approval or accession de- 

posited, and shall notify Signatories of the date 

and the Parties in respect of which this Convention 

enters into force. 

7. The Depositary shall call the first meeting of 

the Commission as soon as practicable after the 

entry into force of this Convention and shall com- 

municate the provisional agenda to each Con- 

tracting Party. 

Article 21 

At any time after two vears from the date on 

which this Convention has entered into force with 

respect to a Contracting Party, that Party may 

denounce the Convention by means of a notifica- 

tion in writing addressed to the Depositary. Any 

such denunciation shall take effect twelve months 

after the date of its receipt, and shall be notified to 

the Contracting Parties by the Depositary. 

Article 22 

This Convention, of which the English and 

French texts are equally authentic, shall be de- 

posited with the Government of the United King- 

dom of Great Britain and Northern Ireland. The 

Depositary shall transmit duly certified copies to 

the Signatories and acceding Parties, and shall 

register the Convention in accordance with Article 

102 of the Charter of the United Nations. 

In witness whereof the undersigned. being dulv 

authorised thereto, have signed this Convention. 

Done at London this eighteenth day of November 

one thousand nine hundred and eighty.
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LÖG 
um breyting á almennum hegningarlögum, nr. 19/1940, sbr. lög nr. 41/1973, lög nr. 24/1976 

og lög nr. 52/1980. 

FORSETI ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Við 6. gr. laga nr. 19/1940, sbr. lög nr. 41/1973, lög nr. 24/1976 og lög nr. 52/1980, 
bætist nýr töluliður, 7. töluliður, svohljóðandi: 

7. Fyrir háttsemi, sem greinir í alþjóðasamningi um varnir gegn töku gísla sem lagður var 

fram til undirritunar 18. desember 1979. Mál samkvæmt þessum tölulið skal þó aðeins höfða 
eftir fyrirskipun dómsmálaráðherra. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 29. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 

  

Friðjón Þórðarson.



Nr. 70. 216 25. maí 1981. 

FORSETABRÉF 

um þinglausnir. 

Forseri Ístanns 

gjörir kunnugt: 

Alþingi 103. löggjafarþing, lýkur störfum í dag, mánudaginn 25. maí 1981. 
Mun ég því slíta Alþingi í dag. 

Gjört í Reykjavík, 25. maí 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  
Gunnar Thoroddsen. 

  

Stjórnartíðindi A 13, nr. 55—70. Útgáfudagur 18. júní 1981.
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AUGLÝSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, Vigdis Finnbogadóttir fór í dag til útlanda. 

Í fjarveru hennar fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti 

Hæstaréttar með vald forseta Íslands samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 28. júlí 1981. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Guðmundur Benediktsson. 

28. júlí 1981. Í Nr. 72. 
AUGLÝSING 

um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á 

nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands. 

reglugerð 

Forseti Íslands féllst hinn 17. þ.m. á tillögu menntamálaráðherra um að stað- 

festa eftirfarandi breytingu á reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands. 

1. gr. 

2. mgr. 37. gr. orðist svo: 
Ár hvert skulu aðrir en þeir, sem frumskrásettir eru til náms á tilteknu ári, láta 

skrásetja sig og greiða þá skrásetningargjald. Stúdentar hafa ekki rétt til þess að 

sækja fyrirlestra og æfingar og verða ekki skráðir til prófa, nema þeir séu skráðir 

í hinni árlegu skrásetningu. Þeir njóta ekki þeirra félagslegu fríðinda, sem því er 
samfara að vera stúdent í háskólanum, sbr. 1. nr. 33/1968 um Félagsstofnun stúdenta 

við Háskóla Íslands. Háskólaráð ákveður hvenær árleg skrásetning fer fram. 

2. gr. 
3. mgr. lí 88. gr. orðist svo: 
Halda skal áfangapróf í greinum 4, 5 og 6 miðuð við námsefni undanfarins árs, 

eins og það er hverju sinni, þegar gengið er undir próf. Áfangapróf kemur í stað 
annars þeirra prófa er fyrr getur ef stúdent hlýtur einkunnina 6.0 hið minnsta. 

Standist stúdent ekki áfangapróf má hann þreyla annað áfangapróf eftir reglum 

1. málsl. þessarar greinar eða ganga undir 2. hluta próf. Standist stúdent áfangapróf 

má hann endurtaka það sem hluta af lokaprófi. Áfangapróf eru skrifleg, en heimilt 

er að leyfa stúdentum, sem innritaðir eru í lagadeild fyrir 1. júlí 1979 að ganga undir 

A 28 
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munnlegt áfangapróf, ef til kemur samþykki umsjónarkennara í kennslugrein og 
ósk meirihluta slúdenta, sem eiga eftir að ganga undir prófið. 

ð. gr. 
Orðin „15. apríl“ í 1. og 2. mgr. TIl verði: 15. mars. 

4. gr. 
Orðin „6 ár" í 2. málsl. 2. mgr. 89. gr. verði: 8 ár. 

5. gr. 
Orðin „8 ár“ í 3. málsl. 2. mgr. 89. gr. verði: 9 ár. 

6. gr. 
Á eftir 89. gr. komi eftirfarandi ákvæði til bráðabirgða: 
Stúdentum skráðum í lagadeild á árinu 1977 og fyrr, sem þegar hafa þreytt 

áfangapróf í 2. hluta, en ekki staðist það, er heimilt að þreyta áfangapróf samkvæmt 
88. gr. Þessi tilhögun gildir til vorprófa 1982. 

7. gr. 
Reglugerðarbreyting þessi öðlast þegar gildi. 

Menntamálaráðuneytið, 28. júlí 1981. 

F.h.r. 

Birgir Thorlacius. 
  

Árni Gunnarsson. 

Nr. 73. 6. ágúst 1981. 
AUGLÝSING 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, er kominn úr för sinni til útlanda og 

hefur á ný tekið við stjórnarstörlum. 

Í forsætisráðuneytinu, 6. ágúst 1981. 

Gunnar Thoroddsen. Í 

Guðmundur Bencdiktsson. 

  
Stjórnartíðindi A 14, nr. 71—73. Útgáfudagur 11. ágúst 1981.
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BRÁÐABIRGÐALÖG 

um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu 

á gengi íslenskrar krónu hinn 26. ágúst 1981 o. fl. 

Forseti Ístanns 
gjörir kunnugt: Forsætisráðherra hefur tjáð mér, að brýna nauðsyn beri til að 

ákveða nú þegar ráðstafanir til þess að bæta stöðu Verðjöfnunarsjóðs fisk- 
iðnaðarins og gera honum kleift að þjóna markmiðum sínum og gæta hags- 
muna þeirra, sem hlut eiga að máli. Fyrir því eru hér með sett bráðabirgða- 
lög samkvæmt 28. gr. stjórnarskrárinnar á þessa leið. 

1. gr. 
Þá er skilað er til banka gjaldeyri fyrir ú'flattar sjávarafurðir framleiddar 

fyrir 1. september 1981, skal hann greiddur útflytjanda á því kaupgengi, sem í gildi 
cr, þegar útflutningsskjöl eru afgreidd í banka við gjaldeyrisskil að frádregnum 

2.286% sengismun. 
Ríkisstjórnin kveður nánar á um, til hvaða afurða þetta ákvæði skuli taka og 

eru ákvarðanir hennar þar að lútandi fullnaðarúrskurðir. 
Gengismun, sem myndast samkvæmt ákvæðum 1. málsgr., skal eingöngu 

werja til að bæta stöðu Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins og rennur hann óskiptur 

til hlutaðeigandi deilda sjóðsins. 

Áður en umræddu fé er ráðstafað, skal greiða af því hækkanir á flutnings- 

kostnaði og öðrum sambærilegum kostnaði við útflutning vegna þeirra afurða, sem 

þessi lög taka til. 

2. gr. 

Fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs er heimilt að veita ríkisábyrgð fyrir lánum til 
Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins. Lisgi ríkisábyrgð fyrir, er sjóðsstjórn Verð- 
jöfnunarsjóðs heimilt að taka lán í því skyni að gera einstökum deildum sjóðsins 
kleift að standa við skuldbindingar sínar. Lán þessi mega þó aldrei nema samtals 
meiru en 70% af heildarinnistæðu í Verðjöfnunarsjóði hverju sinni. 

3. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að setja með reglugerð eða á annan hátt nánari fyrir- 

mæli um framkvæmd laga þessara. 

hal
 

{é
l Í 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 28. ágúst 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S) 
  

Gunnar Thoroddsen. 
  

Stjórnartíðindi A 15, nr. 74. Útgáfudagur 28. ágúst 1981. 

Hikisprentsmiðjan Gutenbi ry
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LÖG 

um tekjuskatt og eignarskatt 

Forseri ÍsLaNnDs 

gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 32. gr. laga nr. 25 21. maí 1981 hef látið fella meginmál 

laga nr. 7 22. febrúar 1980, laga nr. 20 7. maí 1980, laga nr. 2 13. febrúar 1981 og laga 
nr. 25 21. maí 1981 inn í lög nr. 40 18. maí 1978 og gef þau út svo breytt: 

TKAFLI 

SKATTSKYLDIR AÐILAR 

Skattskylda manna 

1. gr. 

Skylda til að greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum, hvar sem þeirra er aflað, og 

eignarskatt af öllum eignum sínum, hvar sem þær eru, hvílir á þessum mönnum: 

1. 
) 

Þeim sem heimilisfastir eru hér á landi. 
Þeim sem heimilisfastir hafa verið hér á landi en flutt úr landi og fellt hafa niður 

heimilisfesti sitt hér, nema þeir sanni að þeir séu skattskyldir í öðru ríki á sama hátt og 
menn heimilisfastir þar og hafi fullnægt þeim skattskyldum sínum. Skattskylda þessi 
gildir þó aðeins í þrjú ár frá næstu áramótum eftir brottflutningsdag. 
Þeim sem dvelja hér á landi lengur en samtals 183 daga á sama almanaksári, þar með 
talin eðlileg fjarvera héðan af landi vegna orlofs og þess háttar. 

Þeim sem eigi falla undir ákvæði 1.—3. tl. þessarar greinar en starfa samtals lengur en 
183 daga á sama almanaksári, þar með talin eðlileg fjarvera frá starfi vegna orlofs og 
þess háttar, um borð í loftfari eða skipi sem skráð er hér á landi. 

Ríkisskattstjóri hefur úrskurðarvald um hverjir skuli teljast heimilisfastir hér á landi 

samkvæmt þessari grein. Við ákvörðun á heimilisfesti skal miðað við reglur laga um lög- 
heimili, eftir því sem við á. Urskurði ríkisskattstjóra má skjóta til dómstóla að stefndum 
ríkisskattstjóra vegna fjármálaráðherra. 

Skattskylda lögaðila 

2. gr. 

Skylda til að greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum, hvar sem þeirra er aflað, og 

eignarskatt af öllum eignum sínum, hvar sem þær eru, hvílir á þessum lögaðilum:



14. 
to
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. Hlutafélögum og öðrum félögum með takmarkaðri ábyrgð félagsaðila, enda séu þau 
skráð hér á landi á lögmæltan hátt. 

- Gagnkvæmum vátryggingar- og ábyrgðarfélögum, kaupfélögum, öðrum samvinnufé- 

lögum og samvinnufélagasamböndum, enda séu þau skráð hér á landi á lögmæltan hátt. 
. Sameignarfélögum með ótakmarkaðri ábyrgð félagsaðila, enda sé félagið skráð í 
firmaskrá hér á landi, þess óskað við skráningu að félagið sé sjálfstæður skattaðili og við 
skráningu afhentur félagssamningur þar sem getið sé eignarhlutfalla eigenda, innborg- 
aðs stofnfjár svo og hvernig félagsslitum skuli háttað. Senda skal skattstjóra vottorð um 

skráningu og staðfest eftirrit af félagssamningi með fyrsta skattframtali þessara félaga. 
Hjón ein sér eða með ófjárráða börnum sínum geta ekki myndað sameignarfélag er sé 
sjálfstæður skattaðili. 

. Samlögum og samtökum sem hafa það að meginmarkmiði að annast vinnslu eða sölu á 
framleiðsluvörum félagsaðila sinna, innkaup á rekstrarvörum eða þjónustu í beinum 
tengslum við atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi þeirra, enda séu þau skráð í 
firmaskrá hér á landi og þess getið við skráningu að þau séu sjálfstæðir skattaðilar. Við 
skráningu skal afhentur félagssamningur þar sem getið sé eignaraðildar, innborgaðs 
stofnfjár svo og hvernig félagsslitum skuli háttað. Senda skal skattstjóra vottorð um 
skráningu og staðfest eftirrit af félagssamningi með fyrsta skattframtali þessara félaga. 

. Öðrum félögum, sjóðum og stofnunum, þar með töldum sjálfseignarstofnunum, sem hér 

eiga heimili, sbr. þó 6. tl. 4. gr., svo og dánarbúum, þrotabúum og öðrum búum sem hér 

er skipt. 

Félag, sjóður eða stofnun telst eiga hér heimili ef það er skráð hér á landi, telur 
heimili sitt hér á landi samkvæmt samþykktum sínum eða ef raunveruleg framkvæmda- 

stjórn þess er hér á landi. 

Sé þess ekki óskað við skráningu sameignarfélags að félagið sé sjálfstæður skattaðili eða 
fullnægi lögaðili skv. 1—-4. tl. þessarar greinar ekki skilyrðum til að teljast sjálfstæður 

skattaðili skal tekjum hans og eignum skipt milli félagsaðila í samræmi við félagssamning 

þeirra og þær skattlagðar með öðrum eignum og tekjum félagsaðilanna. Kveði félagssamn- 

ingur eigi á um skiptingu tekna og eigna skal þeim skipt milli félagsaðila eftir eignarhlutföll- 
um. Ef eignarhlutföll eru ekki fyrir hendi eða þau óljós skal tekjum og eignum skipt jafnt 
milli félagsaðila. 

Takmörkuð skattskylda 

3. gr. 

Takmarkaða skattskyldu bera þessir aðilar, enda falli þeir ekki undir ákvæði 1. eða 2. 

gr. eða séu undanþegnir skattskyldu skv. 4. gr.: 

l. 

t>
 

Allir menn sem dvelja hér á landi og njóta launa fyrir störf sín hér skulu greiða tekju- 
skatt af þeim launum. Hér með teljast þeir menn sem atvinnu stunda hér á landi, eða um 
borð í loftfari eða skipi sem skráð er hér á landi, þótt dvöl þeirra eða starf vari 183 daga 
eða skemmri tíma á sama almanaksári. 
Allir menn sem njóta frá íslenskum aðilum launa fyrir störf, þar með talin stjórnar-, 

endurskoðenda- eða nefndarstörf, eftirlauna, biðlauna, lífeyris, styrkja eða hliðstæðra 

greiðslna skulu greiða tekjuskatt af þeim greiðslum. 

Allir aðilar sem fá greiðslu fyrir þjónustu eða starfsemi innta af hendi hér á landi skulu 
greiða tekjuskatt af þeim tekjum.
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Allir aðilar sem reka hér á landi fasta starfsstöð, taka þátt í rekstri fastrar starfsstöðvar 
eða njóta hluta af ágóða slíkrar starfsstöðvar skulu greiða tekjuskatt af þeim tekjum. 
Allir aðilar sem eiga fasteign hér á landi eða hafa rétt yfir fasteign hér á landi er þeir 
hafa af tekjur eða teljast hafa af tekjur samkvæmt ákvæðum laga þessara skulu greiða 
tekjuskatt af þeim tekjum. 

- Allir aðilar sem hafa hér á landi tekjur af leigu, afnotum eða rétti til hagnýtingar á 
lausafé, einkaleyfum, hvers konar réttindum eða sérþekkingu skulu greiða tekjuskatt af 
þeim tekjum. 

Allir aðilar sem hafa tekjur af íslenskum hlutabréfum, stofnbréfum eða öðrum réttind- 
um til hlutdeildar í hagnaði eða af rekstri íslenskra fyrirtækja skulu greiða tekjuskatt af 
þeim tekjum. 
Erlendir sendiherrar, sendiræðismenn og erlendir starfsmenn sendisveita annarra ríkja 
hér á landi og aðrir, sem úrlendisréttar njóta, skulu greiða tekjuskatt af tekjum sem þeir 
njóta frá innlendum aðilum og af tekjum sem um er rætt í 4 —7. tl. 
Allir aðilar sem eiga eignir sem skattskyldar tekjur gefa skv. 4—8. tl. skulu greiða 
eignarskatt af þeim eignum. 

Aðilar undanþegnir skattskyldu 

4. gr. 

Þessir aðilar greiða hvorki tekjuskatt né eignarskatt: 

. Forseti Íslands og maki hans. 

. Ríkissjóður, ríkisstofnanir og ríkisfyrirtæki sem hann rekur og ber ótakmarkaða ábyrgð 
á svo og Fiskifélag Íslands og Búnaðarfélag Íslands. 

. Sýslu- og sveitarfélög, fyrirtæki og stofnanir sem þau reka og bera ótakmarkaða ábyrgð 
a 

. Erlend ríki og alþjóðastofnanir, af fasteignum sem þær nota vegna viðurkenndrar 
starfsemi sinnar hér á landi. 

. Þeir lögaðilar sem um ræðir í 2. gr. og hér eiga heimili, ef þeir verja hagnaði sínum 

einungis til almenningsheilla og hafa það að einasta markmiði samkvæmt samþykktum 
sínum. 
Félög. sjóðir og stofnanir, sbr. 5. tl. 2. gr., sem ekki reka atvinnu. 
Aðilar sem undanþegnir eru skattskyldu með sérstökum lögum. 

Skattskylda hjóna og barna 

5. gr. 
Hjón eru sjálfstæðir skattaðilar hvort um sig og skal þeim ákveðinn tekjuskattur og 

eignarskattur hvoru í sínu lagi. 

6. gr. 

Barn, sem er innan 16 ára aldurs á tekjuárinu, er ekki sjálfstæður skattaðili sé það á 
framfæri foreldra sinna (þ. m. t. kjörforeldrar, stjúpforeldrar, fósturforeldrar). Þó skulu þær 
tekjur barns sem um ræðir í 1. tl. A-liðs 7. gr. skattlagðar sérstaklega.
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II KAFLI 

SKATTSKYLDAR TEKJUR 

Almenn ákvæði 

1. gr. 

Skattskyldar tekjur teljast með þeim undantekningum og takmörkunum, er síðar 
greinir, hvers konar gæði, arður, laun og hagnaður sem skattaðila hlotnast og metin verða til 
peningaverðs og skiptir ekki máli hvaðan þær stafa eða í hvaða formi þær eru, svo sem: 

A 
1. Endurgjald fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu, án tillits til viðmiðunar, sem innt 

er af hendi fyrir annan aðila. Hér með teljast til dæmis hvers konar biðlaun, starfslaun, 
nefndarlaun, stjórnarlaun, eftirlaun og lífeyrir, fatnaður, fæði, húsnæði, risnufé, verk- 

færapeningar, Ökutækjastyrkir, flutningspeningar og aðrar hliðstæðar starfstengdar 
greiðslur, fríðindi og hlunnindi, svo og framlög og gjafir sem sýnilega eru gefnar sem 

kaupauki. Hvorki skiptir máli hver tekur við greiðslu né í hvaða gjaldmiðli goldið er, 
hvort sem það er í reiðufé, fríðu, hlunnindum eða vinnuskiptum. 

Vinni maður við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi skal hann telja sér til 
tekna sambærilegt endurgjald fyrir starf sitt og hefði hann innt það af hendi fyrir 
óskyldan eða ótengdan aðila. Sama gildir um vinnu við atvinnurekstur eða starfsemi sem 
rekin er í sameign með öðrum eða á vegum þeirra aðila sem um ræðir í 2. gr. Á sama 
hátt skal reikna endurgjald fyrir starf sem innt er af hendi af maka manns eða barni hans 
sé starfið innt af hendi fyrir framangreinda aðila. 

2. Tryggingabætur, meðlög og styrkir. Skaðabætur og vátryggingafé vegna sjúkdóms, slysa, 
atvinnutaps eða launamissis og hvers konar aðrar skaðabætur og vátryggingabætur, sbr. 
þó 2. tl. 28. gr. Þó skal hvorki teljast til tekna barnalífeyrir, sem greiddur er skv. 14. pr. 

og 35. gr. laga nr. 67/1971 um almannatryggingar, með síðari breytingum, vegna barns 
ef annað hvort foreldra er látið eða barn er ófeðrað, né heldur barnsmeðlag að því leyti 
sem það takmarkast af fjárhæð barnalífeyris skv. 14. gr. sömu laga. Meðlög eða fram- 
færslulífeyrir til maka eða fyrrverandi maka telst ekki til tekna hjá móttakanda hafi 
hjónin slitið samvistum eða eftir lögskilnað, að því leyti sem greiðslur þessar takmarkast 
við sömu fjárhæð og lágmarksellilífeyrir (grunnlífeyrir) er til einstaklinga samkvæmt 
lögum um almannatryggingar. 

3. Endurgjald til höfunda og rétthafa fyrir hvers konar hugverk, bókmenntir og listir eða 

listaverk, hvort sem um er að ræða afnot eða sölu. 

4. Verðlaun og heiðurslaun, vinningar í happdrætti, veðmáli eða keppni. Beinar gjafir í 

peningum eða öðrum verðmætum, þar með talin afhending slíkra verðmæta í hendur 
nákominna ættingja, nema um fyrirframgreiðslu upp í arf sé að ræða. Undanskildar eru 
þó tækifærisgjafir, enda sé verðmæti þeirra ekki meira en almennt gerist um slíkar gjafir. 

B 
Allar tekjur af atvinnurekstri og sjálfstæðri starfsemi, þar með talið endurgjald fyrir 

selda vöru og þjónustu, umboðslaun, þóknanir, atvinnurekstrarstyrkir, rekstr- 

arstöðvunarbætur og hvers konar tekjur sem upp eru taldar í öðrum liðum þessarar greinar 
og tengdar eru atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi.
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C 
- Leigutekjur og arð af hvers konar lausafé, þar með talin skip og loftför. 

- Arð, landskuld og leigu eftir hvers konar fasteignir og fasteignaréttindi, þar með talin 

námaréttindi, vatnsréttindi, jarðvarmaréttindi, veiðiréttur og hvers konar önnur fast- 
eignatengd hlunnindi. 

Þegar heildarleigutekjur af einstökum íbúðum ná ekki hlunnindamati húsnæðis, 
sbr. 116. gr., skal reikna leiguna til tekna með því mati. Af íbúðarhúsnæði sem skattaðili 
á og notar til eigin þarfa skal hvorki reikna tekjur né gjöld. 

. Vexti, verðbætur, afföll og gengishagnað, sbr. 8. gr. 

. Arð af hlutum og hlutabréfum í félögum, sbr. 9. gr. 
- Fé sem félög þau sem um ræðir í 2. tl. 1. mgr. 2. gr. færa félagsaðilum sínum til séreignar 

í stofnsjóði vegna viðskipta þeirra. 
. Fé sem félög þau sem um ræðir í 2. tl. 1. mgr. 2. gr. greiða félagsaðilum sínum vegna 

viðskipta þeirra, enda séu þessi viðskipti í tengslum við atvinnurekstur eða sjálfstæða 

starfsemi félagsaðilans eða sé varið til fjárfestingar í eignum sem notaðar eru í atvinnu- 
rekstri. 

. Fé sem félög þau sem um ræðir í 4. tl. 1. mgr. 2. gr. greiða félagsaðilum sínum út í 
hlutfalli við viðskipti þeirra eða færa þeim til séreignar, hvort heldur í stofnsjóð eða á 
annan hátt. 
Hagnað af sölu eigna, sbr. 10.—27. gr. 
Sérhverjar aðrar tekjur eða ígildi tekna sem eigi eru sérstaklega undanskildar í lögum 
þessum eða sérlögum. 

Skattskyldir vextir, afföll og gengishagnaður 

8. gr. 
Til tekna sem vextir, afföll og gengishagnaður skv. 3. tl. C-liðs 7. gr. teljast: 

„ Vextir af innstæðum í innlendum bönkum, sparisjóðum og innlánsdeildum sam- 
vinnufélaga svo og vextir af verðbréfum sem hliðstæðar reglur gilda um samkvæmt 
sérlögum. Með vöxtum teljast áfallnar verðbætur á höfuðstól og vexti, verðbætur á 

inneignir og kröfur sem bera ekki vexti og happdrættisvinningar sem greiddir eru í stað 
vaxta. 

. Vextir af stofnsjóðseign í félögum skv. 2. tl. 1. mgr. 2. gr. 

. Vextir hjá innlendum og erlendum aðilum af sérhverjum öðrum innstæðum og inn- 

eignum en um getur í 1. og 2. tl., þar með taldir vextir af víxlum, verðbréfum og öllum 

öðrum kröfum sem arð bera eða vexti. Með vöxtum teljast einnig áfallnar verðbætur og 
happdrættisvinningar á sama hátt og um getur í 1. tl. 

. Afföll af keyptum verðbréfum, víxlum og sérhverjum öðrum kröfum. Afföllin skal 

reikna til tekna með hlutfallslegri fjárhæð ár hvert eftir afborgunartíma. Sé krafan látin 
af hendi áður en afborgunartíma er lokið telst sá hluti affallanna, sem ekki hefur þegar 
verið tekjufærður en fæst endurgreiddur í sölu- og afhendingarverði, til tekna í einu lagi 

á afhendingar- eða söluári. 
Gengishagnaður af hvers konar eignum í erlendum verðmæli á því ári sem gengis- 
breyting á sér stað og miðast við kaupgengi hlutaðeigandi erlends gjaldeyris í árslok. 

Frá gengishagnaði ársins skal draga gengistap, sbr. 4. tl. 1. mgr. 51. gr., og færa 
mismuninn til tekna sem gengishagnað.
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Til tekna sem verðbætur og gengishagnaður af kröfum eða inneignum manna, sem ekki 
eru tengdar atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi, teljast þó aðeins gjaldfallnar verðbætur 
og gengishagnaður á afborganir og vexti. 

Skattskyldur arður, jöfnunarhlutabréf 

9. gr. 
Til arðs af hlutum og hlutabréfum í félögum, sem um ræðir í 1. tl. 1. mgr. 2. gr., telst auk 

venjulegrar arðgreiðslu sérhver afhending verðmæta til hlutareiganda eða hluthafa er telja 

verður sem tekjur af hlutareign þeirra í félaginu. Til arðs telst þó ekki úthlutun jöfnunar- 
hlutabréfa sem hefur ekki í för með sér breytta eignarhlutdeild hlutareiganda eða hluthafa í 
hlutafélagi og telst því ekki heldur til skattskyldra tekna hlutareigandans. Útgáfa bréfanna 
skal byggð á raunverulegu verðmæti hreinnar eignar félagsins í lok þess árs sem næst er á 

undan útgáfuári, að teknu tilliti til opinberra gjalda sem tengd eru því ári. Til hreinnar eignar 
félagsins í þessu sambandi telst þó ekki varasjóður, sbr. 12. tl. 1. mgr. 31. gr. Samanlagt 

nafnverð jöfnunarhlutabréfanna má ekki vera hærra en svarar til hækkunar á hlutafé félags- 
ins í samræmi við almennar verðhækkanir frá 1. janúar 1979 eða frá stofnun hlutafélags eða 

innborgun hlutafjár eftir þann tíma. Ríkisskattstjóri ákveður hvernig reikna skal hina al- 
mennu verðhækkun. Arður af eigin hlutum eða hlutabréfum hlutafélags telst hvorki til tekna 
né gjalda hjá því. 

Nú er félagi slitið án þess að um samruna félaga sé að ræða, sbr. 56. gr., og skal þá teljast 

til arðs úthlutun við félagsslit umfram hlutafé félagsins, þ. e. nafnverð bréfanna, þar með 
talið nafnverð útgefinna jöfnunarhlutabréfa eða samsvarandi fjárhæð er heimilt hefði verið 

að úthluta sem jöfnunarhlutabréfum. Skiptir ekki máli í því sambandi hvenær eða fyrir 
hvaða verð hlutirnir eða hlutabréfin hafa verið keypt. 

Sameiginleg ákvæði um söluhagnað eigna 

10. gr. 

Söluhagnaður eigna telst mismunur á söluverði þeirra og stofnverði, að teknu tilliti til 
fenginna fyrninga, áður fengins söluhagnaðar og verðbreytinga eftir því sem nánar er 
ákveðið í 11 —27. gr. 

Stofnverð eigna telst kostnaðarverð þeirra, þ. ce. kaup- eða framleiðsluverð, ásamt 
kostnaði við endurbætur, breytingar eða endurbyggihgu og sérhverjum öðrum kostnaði sem 
á eignirnar fellur, en að frádregnum Óendurkræfum styrkjum, afsláttum, eftirgjöfum skulda 

og skaðabótum sem til falla í sambandi við kaup þeirra, framleiðslu, breytingar eða endur- 

bætur. 

Söluhagnaður eigna sem heimilt er að fyrna 

11. gr. 

Hagnaður af sölu eigna, sem heimilt er að fyrna skv. 32. gr., og af sölu réttinda, sem 
tengd eru þessum eignum, telst að fullu til skattskyldra tekna á söluári og skiptir ekki máli 
hve lengi skattaðili hefur átt hina seldu eign. 

Hagnaður af sölu þessara eigna telst mismunur á söluverði þeirra annars vegar og 
stofnverði þeirra, að frádregnum áður fengnum fyrningum hins vegar, þegar stofnverð og 
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fyrningar hefur verið hækkað eða lækkað samkvæmt verðbreytingarstuðli eftir ákvæðum 26. 
gr., sbr. einnig 36. gr. 

12. gr. 
Við ákvörðun söluhagnaðar af fyrnanlegum fasteignum, sem skattaðili hefur eignast 

fyrir árslok 1978, skal stofnverð og fengnar fyrningar ákvarðast í samræmi við endurmat 
þessara eigna á árinu 1979, sbr. bráðabirgðaákvæði IV að teknu tilliti til verðbreytinga skv. 
26. gr. eftir þann tíma. 

13. gr. 
Á því ári sem skattskyldur söluhagnaður eigna skv. 11. gr. færist til tekna er skattaðila 

heimilt að fyrna eignir, sem fyrnanlegar eru skv. 32. gr., um fjárhæð sem nemur hinum 
skattskylda söluhagnaði. Eigi skattaðili ekki eignir, sem hann getur fyrnt á þennan hátt á því 
ári þegar sala fer fram, getur hann farið fram á frestun skattlagningar á söluhagnaði um 
tvenn áramót, enda afli hann sér eigna sem fyrna má skv. 32. gr. innan þess tíma og fyrni þær 

um fjárhæð sem nemur hinum skattskylda söluhagnaði. Ef eignanna er ekki aflað innan 
tilskilins tíma telst söluhagnaðurinn með skattskyldum tekjum á öðru ári frá því er hann 
myndaðist að viðbættu 10% álagi. Fyrning eða frestun tekjufærslu samkvæmt þessari máls- 
grein kemur því aðeins til greina að yfirfæranleg rekstrartöp hafi verið jöfnuð. 

Þegar skattskyldur söluhagnaður er ekki tekjufærður á söluári samkvæmt heimild í 
þessari grein skal hækka hann eða lækka samkvæmt verðbreytingarstuðli eftir ákvæðum 26. 
gr. fram til þess árs þegar hann er tekjufærður. 

Söluhagnaður eigna sem ekki er heimilt að fyrna 

14. gr. 

Hagnaður af sölu fasteigna, sem ekki er heimilt að fyrna skv. 32. gr., þar með talin 
ófyrnanleg mannvirki, lönd, lóðir, ófyrnanleg náttúruauðæfi og réttindi tengd þessum 

eignum, svo sem lóðarréttindi, telst að fullu til skattskyldra tekna á söluári og skiptir ekki 
máli hve lengi skattaðili hefur átt hina seldu eign. 

Hagnaður af sölu þessara eigna telst mismunur á söluverði þeirra annars vegar og 

stofnverði þeirra að frádregnum áður fengnum söluhagnaði, sbr. 4. mgr. þessarar greinar, og 
að teknu tilliti til verðbreytinga samkvæmt ákvæðum 26. gr. hins vegar. Við ákvörðun á 
söluhagnaði íbúðarhúsnæðis, sem fyrnt hefur verið sérstakri fyrningu skv. 3. mgr. 44. gr., 

skal sú fyrning dregin frá stofnverði framreiknuð með verðbreytingarstuðli fyrningarárs. Ef 

skattaðili hefur eignast hina seldu eign fyrir árslok 1978 er honum heimilt að nota gildandi 

fasteignamat í árslok 1979, að teknu tilliti til verðbreytinga skv. 26. gr., í stað stofnverðs. 
Frá fasteignamati leigulóðar í þessu sambandi skal draga afgjaldskvaðarverðmati, sbr. 2. 
mgr. Í. tl. 74. gr. 

Skattaðila er jafnan heimilt að telja helming söluverðs til skattskyldra tekna í stað 
söluhagnaðar skv. 2. mgr. 

Skattaðili getur farið fram á frestun skattlagningar söluhagnaðar af landi bújarða og 
ófyrnanlegum náttúruauðæfum á bújörðum um tvenn áramót frá söludegi, enda afli hann sér 
sams konar eignar eða íbúðarhúsnæðis til eigin nota í stað hinnar seldu innan þess tíma og 
færist þá söluhagnaðurinn framreiknaður samkvæmt ákvæðum 26. gr. til lækkunar 
stofnverði hinnar nýju eignar. Nemi stofnverð hinnar nýju eignar lægri fjárhæð en söluhagn- 
aðinum telst mismunurinn til skattskyldra tekna. Þessi meðferð söluhagnaðar er því aðeins
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heimil að seljandi hafi haft búrekstur á hinni seldu eign að aðalstarfi í a. m. k. fimm ár á 

síðast liðnum átta árum næst á undan söludegi og stundi búrekstur á sama hátt á hinni keyptu 

bújörð eða noti hið keypta húsnæði fyrir eigin íbúð í a. m. k. tvö ár eftir kaupdag. Ef þessum 

skilyrðum er ekki fullnægt telst söluhagnaðurinn, framreiknaður skv. 2. mgr. 13. gr., með 

skattskyldum tekjum þess árs þegar skilyrðið er rofið, að viðbættu 10% álagi. Frestun 

tekjufærslu kemur því aðeins til greina að yfirfæranleg rekstrartöp hafi verið jöfnuð. 

Ákvæði þessarar greinar gilda ekki um söluhagnað af íbúðarhúsnæði sem er undir 

stærðarmörkum þeim er greinir í 16. gr. og er Í eigu manna, sbr. 5. mgr. þeirrar greinar. 

15. gr. 
Hagnaður af sölu lausafjár, sem eigi er heimilt að fyrna skv. 32. gr., annars en hluta- 

bréfa og eignarhluta í samlögum og sameignarfélögum, telst að fullu til skattskyldra tekna á 

söluári, og skiptir ekki máli hve lengi skattaðili hefur átt hina seldu eign. Hagnaður af sölu 

þessara eigna telst mismunur á söluverði þeirra annars vegar og stofnverði þeirra að teknu 

tilliti til verðbreytinga samkvæmt ákvæðum 26. gr. hins vegar. 
Hagnaður manns af sölu lausafjár, sem ekki er notað í atvinnurekstri eða sjálfstæðri 

starfsemi, telst þó ekki til tekna, enda geri hann líklegt að sala þess falli ekki undir atvinnu- 

rekstur eða sjálfstæða starfsemi hans eða að eignarinnar hafi ekki verið aflað í þeim tilgangi 

að selja hana aftur með hagnaði, sbr. 20. gr. 

Söluhagnaður af íbúðarhúsnæði 

16. gr. 

Hagnaður af sölu íbúðarhúsnæðis telst að fullu til skattskyldra tekna á söluári hafi 

maður átt hið selda húsnæði skemur en fimm ár, en hafi hann átt hið selda í fimm ár eða 

lengur telst söluhagnaðurinn ekki til skattskyldra tekna. Ákvæði þessarar greinar gilda að- 

eins um sölu íbúðarhúsnæðis sem er í eigu manna og aðeins að því marki sem heildarrúmmál 

íbúðarhúsnæðis seljanda fer ekki fram úr 600 m? á söludegi ef um einstakling er að ræða en 

1 200 mö ef hjón, sbr. 63. gr., eiga í hlut. Stærðarmörk þau sem gilda fyrir hjón gilda einnig 

um sölu eftirlifandi maka á íbúðarhúsnæði sem var í eigu hjónanna. Um söluhagnað af 

íbúðarhúsnæði umfram þessi mörk gilda ákvæði 14. gr. Ákvæði þeirrar greinar gilda einnig 

um meðferð söluhagnaðar af íbúðarhúsnæði í eigu hvers konar lögaðila. Selji maður íbúðar- 

húsnæði innan árs frá því að hann keypti annað húsnæði eða innan tveggja ára frá því að 

hann hóf byggingu nýs íbúðarhúsnæðis, skal við ákvörðun á heildarrúmmáli íbúðarhúsnæðis 

í eigu seljanda við sölu miða við það heildarrúmmál íbúðarhúsnæðis er var í eigu seljanda 

áður en hann keypti nýrra húsnæði eða hóf byggingu þess, enda sé söluandvirðinu varið til 

fjármögnunar á hinu nýja húsnæði. 
Maður getur farið fram á frestun söluhagnaðar um tvenn áramót frá söludegi. Kaupi 

hann annað íbúðarhúsnæði eða hefji byggingu íbúðarhúsnæðis í stað þess selda innan þess 

tíma færist söluhagnaðurinn, framreiknaður skv. 2. mgr. 13. gr., til lækkunar stofnverði 

hinnar nýju eignar. Nemi stofnverð hinnar nýju eignar lægri fjárhæð en söluhagnaðinum 

innan þessara tímamarka telst mismunurinn til skattskyldra tekna á kaupári hinnar nýju 

eignar. Ef eignarinnar er ekki aflað innan tilskilins tíma telst söluhagnaðurinn, framreiknað- 

ur, með skattskyldum tekjum á öðru ári frá því er hann myndaðist. 

Hagnaður af sölu íbúðarhúsnæðis telst mismunur á söluverði þess annars vegar og 

stofnverði þess að frádregnum áður fengnum söluhagnaði, sbr. 2. mgr., hins vegar þegar
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stofnverðið og söluhagnaðurinn hefur verið hækkað eða lækkað samkvæmt verðbreytingar- 
stuðli eftir ákvæðum 26. gr. 

Þegar maður selur íbúðarhúsnæði sem hann hefur byggt eða endurbætt og salan fer fram 
innan fimm ára frá því síðast var lagt í byggingarkostnað, skal einungis sá hluti söluhagnað- 
arins teljast skattskyldur sem svarar til þess hlutfalls af heildarbyggingarkostnaði sem í var 
lagt innan fimm ára frá söludegi. Áður en þetta hlutfall byggingarkostnaðar er reiknað skal 
umreikna hann samkvæmt ákvæðum 26. gr. 

Falli sala íbúðarhúsnæðis bæði undir ákvæði þessarar greinar og 14. gr. skal söluhagnaði 
skipt til skattlagningar í sama hlutfalli og er milli þess rúmmáls íbúðarhúsnæðis sem seljandi 
átti umfram 600 m? á söludegi eða 1 200 mö, eftir því sem við á, sbr. 1. mgr., og heildarrúm- 
máls hins selda húsnæðis. 

Fjármálaráðherra skal ákveða með reglugerð hvernig reikna skuli rúmmál íbúðarhús- 
næðis samkvæmt þessari grein. 

Við útreikning á söluhagnaði af íbúðarhúsnæði skal ekki telja til stofnverðs eignaauka 
vegna vinnu utan venjulegs vinnutíma við byggingu íbúðarhúsnæðis til eigin nota. 

Ákvæði þessarar greinar gilda um íbúðarhúsnæði án tillits til byggingarstigs og ná einnig 
til lóða eða lóðarréttinda sem slíku húsnæði fylgja, enda sé lóðin innan þeirra stærðarmarka 
sem almennt gerist um íbúðarhúsalóðir. Um söluhagnað lóðar umfram þessi mörk gilda 
ákvæði 14. gr. 

Söluhagnaður af eignarhlutum í félögum 

17. gr. 
Hagnaður af sölu hlutabréfa telst að fullu til skattskyldra tekna á söluári og skiptir ekki 

máli hve lengi skattaðili hefur átt hin seldu hlutabréf. 
Hagnaður af sölu hlutabréfa telst mismunur á söluverði þeirra annars vegar og 

kaupverði þeirra hins vegar. Kaupverð hlutabréfa í hendi seljanda ákvarðast annað hvort 
sem samanlagt nafnverð hlutabréfanna og þeirra jöfnunarhlutabréfa sem hann hefur fengið 
úthlutað eða heimilt hefði verið að úthluta honum, eða sem upphaflegt kaupverð þeirra 
þegar það hefur verið hækkað eða lækkað samkvæmt verðbreytingarstuðli eftir ákvæðum 
26. gr., sé það hærra. Kaupverð hlutabréfa sem skattaðili hefur eignast við samruna hluta- 
félaga skv. 56. gr. skal ákvarðast jafnt framreiknuðu kaupverði þeirra hlutabréfa er hann lét 
af hendi. Þegar ákveða skal hagnað af sölu hlutabréfa skal kaupverð hvers hlutabréfs teljast 
jafnt framreiknuðu meðalkaupverði allra hlutabréfa sömu tegundar í hendi sama eiganda. 

18. gr. 
Hagnaður af sölu eignarhluta í samlögum og sameignarfélögum telst að fullu til skatt- 

skyldra tekna á söluári og skiptir ekki máli hve lengi skattaðili hefur átt hina seldu eign. 

Hagnaður af sölu eignarhluta telst mismunur á söluverði hans annars vegar og 
kaupverði hins vegar. Kaupverð eignarhluta í hendi seljanda ákveðst sem hlutur hans í eigin 
fé félagsins í byrjun þess árs sem salan fer fram á eða sem raunverulegt kaupverð að 
frádreginni eigin úttekt, sé það hærra, þegar kaupverð og eigin úttekt hefur verið hækkað 
eða lækkað samkvæmt verðbreytingarstuðli eftir ákvæðum 26. gr. Til eigin fjár í þessu 
sambandi telst skattskyld hrein eign félagsins að meðtöldu stofnfé en að undanskildum 55%, 
af skattalegum varasjóði, sbr. 12. tl. 1. mgr. 31. gr.
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Ýmis ákvæði um söluhagnað 

19. gr. 

Söluverð eigna telst heildarandvirði þeirra að frádregnum beinum kostnaði við söluna. 

20. gr. 

Falli sala eigna undir atvinnurekstur skattaðila eða hafi eigna verið aflað í þeim tilgangi 

að selja þær aftur með hagnaði telst hagnaður af sölu þeirra ávallt að fullu til skattskyldra 

tekna á söluári án tillits til verðbreytinga, sbr. 26. gr. Með sama hætti telst söluhagnaður af 

rekstrarvörubirgðum og öðrum hliðstæðum eignum sem ætlaðar eru til notkunar í atvinnu- 

rekstri ávallt til skattskyldra tekna. 

21. gr. 

Bætur vegna altjóns eða eignarnáms teljast söluverð eigna, og reiknast söluhagnaður og 

fer um meðferð hans eftir ákvæðum 10.—-27. gr. eftir því sem við á. Í slíkum tilvikum er 

skattaðila þó heimilt að færa skattskyldan söluhagnað til tekna með jöfnum fjárhæðum á allt 

að fimm árum, í fyrsta sinn á söluári. Ef um er að ræða eign sem ekki er heimilt að fyrna er 

heimilt að verja söluhagnaðinum til öflunar sams konar eignar innan þriggja ára. Söluhagn- 

aðurinn telst þá ekki til tekna en færist til lækkunar stofnverði hinnar nýju eignar. Nemi 

stofnverð hinnar nýju eignar lægri fjárhæð en söluhagnaðinum telst mismunurinn til skatt- 

skyldra tekna. 

Þrátt fyrir frestun eða dreifingu skattskylds söluhagnaðar samkvæmt þessari grein skal 

honum ekki breytt samkvæmt verðbreytingarstuðli. 

22. gr. 

Hafi skattaðili eignast selt íbúðarhúsnæði við arftöku, þar með talda fyrirframgreiðslu 

arfs, skal við ákvörðun eignartíma við sölu miða við samanlagðan eignartíma arfleifanda og 

arftaka. 

23. gr. 

Tap á sölu eigna, sem ekki eru notaðar Í atvinnurekstri, er ekki heimilt að draga frá 

skattskyldum tekjum. Áður en skattskyldur hagnaður af sölu eigna er ákveðinn má skattaðili 
þó draga frá heildarhagnaðinum það tap sem hann kann að hafa orðið fyrir vegna sölu sams 
konar eigna á sama ári. 

Tap á sölu eigna sem notaðar er í atvinnurekstri er heimilt að gjaldfæra á söluári, sbr. 

34. gr., þó ekki tap á sölu eigna þeirra sem um er rætt í 17. og 18. gr. 

24. gr. 

Þegar eign er látin af hendi við makaskipti skal það teljast sala hennar og fer um 

skattskyldu söluhagnaðar eftir ákvæðum 10.—27. gr. laga þessara. 

Ef ákvörðun kaup- eða söluverðs í makaskiptasamningi er verulega frábrugðin því sem 

almennt gerist í hliðstæðum viðskiptum þar sem um beina sölu eða kaup er að ræða geta 

skattyfirvöld metið hvað telja skuli eðlilegt verð og miðað skattlagningu söluhagnaðar við 

það. 

25. gr. 

Þegar seld er sérgreind fasteign eða mannvirki, ásamt lóð, landi eða réttindum tengdum 

þessum eignum, í heild eða að hluta, skal söluverðinu skipt í sama hlutfalli og hinar seldu 

eignir eru metnar til fasteignamats á söludegi. Sama gildir um skiptingu söluverðs
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mannvirkja eingöngu. Þegar um lóðarréttindi er að ræða skal afgjaldskvaðarverðmætið, sbr. 
2. mgr. 1. tl. 74. gr., dregið frá fasteignamati áður en hlutfallið er reiknað. 

Ákvæði þessarar greinar gilda einnig um ákvörðun stofnverðs. 
Ákvæði þessarar greinar gilda ekki um skiptingu söluverðs milli mannvirkis og leigulóð- 

ar þegar selt er mannvirki sem stendur á leigulóð og endurmetið var í hendi seljanda á árinu 
1979 á grundvelli upphaflegs stofnverðs. 

26. gr. 
Verðbreytingarstuðull til notkunar við ákvörðun á verðmæti eigna, söluhagnaði og 

fyrningum eftir því sem nánar er ákveðið í lögum þessum skal reiknaður árlega, í fyrsta sinn 

fyrir árið 1980. Stuðullinn skal miðast við breytingu á meðaltalsbyggingarvísitölu milli ára, 

sbr. lög nr. 93/1975. 
Ríkisskattstjóri skal birta verðbreytingarstuðul í lok hvers tekjuárs og gildir hann fyrir 

það ár. 

21. gr. 
Nú selur skattaðili eign með skattskyldum söluhagnaði og hluti söluandvirðis hennar er 

greiddur með skuldaviðurkenningum til þriggja ára eða lengri tíma og er honum þá heimilt 
að telja það hlutfall af söluhagnaðinum, sem svarar til hlutdeildar skuldaviðurkenninganna 
af heildarsöluverðmætinu, til tekna hlutfallslega eftir afborgunartíma skuldaviðurkenning- 
anna, þó ekki á lengri tíma en sjö árum. Til skuldaviðurkenninga í þessu sambandi teljast 
ekki þær skuldir sem hvíla á hinni seldu eign og kaupandi tekur að sér að greiða. Skattstjóra 
skal tilkynnt um notkun þessarar heimildar með fyrsta framtali eftir söludag. Þessa heimild 
má skattaðili þó aðeins nota að því marki sem hann hefur ekki getað notað hinn skattskylda 
söluhagnað til að fyrna aðrar eignir, eða lækka stofnverð sams konar eigna, í samræmi við 
ákvæði þessara laga. 

Þrátt fyrir dreifingu skattskylds söluhagnaðar samkvæmt þessari grein skal honum ekki 
breytt samkvæmt verðbreytingarstuðli. 

Sé heimild skv. 1. mgr. notuð kemur hún í stað annarra heimilda laga þessara til 
frestunar á skattlagningu söluhagnaðar. Frestun tekjufærslu samkvæmt þessari grein kemur 

því aðeins til greina að yfirfæranleg rekstrartöp hafi verið jöfnuð. 

Hvað ekki telst til tekna 
28. gr. 

Þrátt fyrir ákvæði þessa kafla telst ekki til tekna: 

1. Eignaauki vegna arftöku, fyrirframgreiðslu arfs og dánargjafa, enda hafi erfðafjár- 
skattur verið greiddur. 

2. Eignaauki sem verður vegna greiðslu líftryggingarfjár, dánarbóta, miskabóta og bóta 
fyrir varanlega örorku, enda séu bætur þessar ákveðnar í einu lagi til greiðslu. Einnig 
skaðabætur og vátryggingabætur vegna tjóns á eignum sem ekki eru notaðar í atvinnu- 
rekstri, sbr. þó 21. gr. Lækka skal stofnverð eignar vegna tjónsins að svo miklu leyti sem 
bótagreiðslum er ekki varið til viðgerða vegna tjónsins. 

3. Eignaauki sem stafar af eftirgjöf skulda við nauðasamninga, enda hafi skuldirnar ekki 
myndast í sambandi við atvinnurekstur skattaðila. 

4. Eignaauki sem stafar af aukavinnu sem maður leggur fram utan venjulegs vinnutíma við
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byggingu íbúðarhúsnæðis til eigin afnota. Söluhagnaður íbúðarhúsnæðis, sbr. 14. og 16. 

gr., telst þó sem mismunur heildarandvirðis að frádregnum beinum kostnaði við söluna 

annars vegar og framreiknaðs stofnverðs án eigin aukavinnu hins vegar. 

. Fæði sjómanns er hann fær hjá útgerðarmanni um borð í skipi. Sama gildir um greiðslur 

sem sjómenn á íslenskum fiskiskipum fá frá áhafnadeild aflatryggingasjóðs til að standa 

undir fæðiskostnaði sínum um borð í íslenskum fiskiskipum. 

Staðaruppbót sem greidd er vegna starfa erlendis í þjónustu hins íslenska ríkis. Þeir einir 

teljast starfa erlendis í þessu sambandi sem eru fastráðnir, settir eða skipaðir starfsmenn 

á vegum utanríkisráðuneytisins við sendiráð Íslands, hjá sendiræðismönnum eða eru 

fastafulltrúar Íslands við alþjóðastofnanir sem Ísland er aðili að. 
. Persónuafsláttur og barnabætur sem um ræðir í VI kafla laga þessara. 
Endurmatshækkun fyrnanlegra eigna samkvæmt ákvæðum laga þessara né matshækkun 

búfjár samkvæmt 2. tl. 74. gr., enda kemur matslækkun ekki til frádráttar tekjum. 

III KAFLI 

FRÁDRÁTTUR FRÁ TEKJUM 

Almenn ákvæði 

29. gr. 

Frá skattskyldum tekjum manns, sem ekki eru tengdar atvinnurekstri eða sjálfstæðri 

starfsemi, þar með talið endurgjald skv. 2. mgr. 1. tl. A-liðs 7. gr., er einungis heimill sá 

frádráttur sem sérstaklega er getið um í þessum kafla. 

Frá tekjum lögaðila og tekjum manna af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi er 

heimilt að draga rekstrarkostnað, það er þau gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla 

teknanna, tryggja þær og halda þeim við. 

Frádráttur manna frá tekjum utan atvinnurekstrar 

30. gr. 

Frá tekjum manna skv. II kafla laga þessara, sem ekki eru tengdar atvinnurekstri eða 

sjálfstæðri starfsemi, má draga: 

A 

. Skyldusparnað manna á aldrinum 16—25 ára sem þeim er skylt að spara samkvæmt 

lögum um Húsnæðismálastofnun ríkisins. 
. Fargjöld vegna ferða á vegum atvinnurekenda og vegna langferða milli heimilis og 

vinnustaðar í samræmi við matsreglur ríkisskattstjóra. 

. Útgjöld vegna móttekins risnufjár og ökutækjastyrkja í samræmi við matsreglur ríkis- 

skattstjóra. 

. Þann hluta hlunninda sem veittur er með fatnaði, fæði, húsnæði og öðrum hliðstæðum 

hætti og innifalinn er í tekjum skv. 1. tl. A-liðs 7. gr. en eigi er talinn manni til hagsbóta 

með hliðsjón af heimilisaðstæðum og öðrum atvikum að mati ríkisskattstjóra. Eigi 

skiptir máli hvort hlunnindi þessi eru látin í té í reiðufé eða fríðu. 

Launatekjur sem greiddar eru embættismönnum, fulltrúum og öðrum starfsmönnum sem
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starfa hjá alþjóðastofnunum eða ríkjasamtökum, enda sé kveðið á um skattfrelsið í 
samningum sem Ísland er aðili að. 

Kostnað vegna handverkfæra innan viss hámarks er launþegar í löggiltum iðngreinum 
þurfa að leggja sér til vegna starfs síns. Ríkisskattstjóri skal setja nánari reglur um 

framkvæmd þessa ákvæðis og getur hann ákveðið hámark árlegs frádráttar mismunandi 

eftir iðngreinum. Þá er þeim, er hafa tekjur skv. 1. málsgr. 1. töluliðs A-liðs 7. gr. af 

hljóðfæraleik og leggja sjálfir til hljóðfæri, heimilt að færa til frádráttar kostnað vegna 

hljóðfæranna eftir nánari reglum sem ríkisskattstjóri setur. 
. Tekjur skv. 4. tl. A-liðs 7. gr. sem skattfrjálsar eru samkvæmt sérlögum eða ákvörðun 
fjármálaráðherra, sbr. ákvæði 120. gr. 

- Helming greiddra meðlaga með barni sem er innan 17 ára aldurs, þó að hámarki sömu 
fjárhæð og helming barnalífeyris sem greiddur er skv. 14. gr. laga um al- 
mannatryggingar. 

B 
. Vaxtatekjur, afföll og gengishagnað skv. 8. gr. enda séu tekjur þessar ekki tengdar 

atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi. 
- Fenginn arð, sbr. 9. gr., að hámarki 10% af nafnverði hvers einstaks hlutabréfs eða 

hlutar. Frádráttur samkvæmt þessum tölulið skal þó aldrei vera hærri en 2 500 kr. hjá 
einstaklingi og 5 000 kr. hjá hjónum. Arður barns innan 16 ára aldurs sem er á framfæri 
foreldra sinna (þ. m. t. kjörforeldrar, stjúpforeldrar, fósturforeldrar) telst með arði for- 
eldris, sbr. 1. mgr. 65. gr., og gilda framangreindar hámarksfjárhæðir um samanlagðan 
arð foreldris og barns. 

. Fé það sem fært hefur verið félagsmanni í félagi skv. 2. tl. 1. mgr. 2. gr. til séreignar í 
stofnsjóði hans á árinu, að hámarki 5% af viðskiptum hans utan atvinnurekstrar eða 
sjálfstæðrar starfsemi. 

C 
. Sjómannafrádrátt að fjárhæð 27 kr. fyrir hvern dag sem lögskráður maður á íslensku 

skipi telst stunda sjómannsstörf. Sama regla skal gilda um hlutaráðna sjómenn og land- 

menn enda þótt þeir séu ekki lögskráðir. 

Fjármálaráðherra ákveður nánar í reglugerð hvernig dagafjöldi í þessu sambandi 
skal ákveðinn. 

Sjómenn á íslenskum fiskiskipum, sem þurfa sjálfir að sjá sér fyrir fæði og njóta 
ekki fæðisgreiðslu frá áhafnadeild aflatryggingasjóðs, skulu, auk þess sem um ræðir í 1. 
mgr. þessa töluliðar, fá fæðisfrádrátt fyrir hvern úthaldsdag að mati ríkisskattstjóra. 
Fiskimannafrádrátt er nema skal 10% af beinum tekjum sjómanna af fiskveiðum á 

íslenskum fiskiskipum. Þessi ákvæði eiga einnig við um hlutaráðna landmenn. 
. Námsfrádrátt hjá mönnum 16 ára og eldri er nema skal 5 000 kr. enda sé nám stundað í 

a.m.k. sex mánuði á tekjuárinu. Sé nám stundað skemur en í sex mánuði lækkar 

frádrátturinn hlutfallslega. Sé nám stundað erlendis skal framangreindur frádráttur vera 
tvöfalt hærri. 

Nú nýtist námsmanni 20 ára eða eldri eða maka hans ekki námsfrádráttur sam- 

kvæmt þessum tölulið meðan á námi eftir 20 ára aldur stendur og er honum þá 
heimilt að draga fjárhæð, er svarar heildarupphæð hins ónýtta námsfrádráttar, frá tekj- 

um á næstu fimm árum eftir að námi lýkur og skal við notkun þessarar heimildar taka 
tillit til þeirrar lækkunar í tekjuskattsstofni er foreldri námsmanns kynni að hafa notið 
samkvæmt ákvæðum 4. tl. 1. mgr. 66. gr. Fjárhæð frádráttarins skal skipt jafnt á hvert
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þessara fimm ára, en frádráttarfjárhæð vegna hvers árs skal síðan hækka eða lækka 
samkvæmt ákvæðum 26. gr. 

. Kostnað við stofnun heimilis á því ári sem maður gengur í hjúskap. Skal frádrátturinn 

vera 3 060 kr. fyrir hvort hjóna. 

D 
. Iðgjöld af lífeyri, enda sé lífeyristryggingin keypt hjá lífeyrissjóði, vátryggingarfélagi eða 
stofnun sem starfar eftir reglum sem fjármálaráðherra samþykkir og séu þar m. a. 
fyrirmæli um vörslu og ávöxtun tryggingarfjárins og eftirlit með starfseminni. Frádráttur 
þessi skal þó ekki vera hærri en 11% af þeim launum sem almennt eru til viðmiðunar 
slíkum greiðslum. Hafi atvinnurekandi greitt hluta iðgjaldsins skerðist réttur launþega 
til frádráttar sem því nemur. 

Fjármálaráðherra getur veitt heimild til að víkja frá framangreindu hámarki ið- 
gjaldsfrádráttar þegar sérstaklega stendur á. 

. Iðgjöld til stéttarfélaga, sjúkrasjóða og styrktarsjóða, þó ekki umfram 5$% af þeim 
tekjum sem almennt eru til viðmiðunar slíkum greiðslum. 

. Iðgjald af lífsábyrgð sem maður hefur keypt sér. Frádráttur þessi skal þó aldrei vera 
hærri en 660 kr. 

E 
. Vaxtagjöld, afföll og gengistöp skv. 2. mgr. 51. gr., að því marki sem þau eru umfram 
vaxtatekjur skv. 3.—5. tl. 1. mgr. 8. gr., allt að 25 000 kr. hjá hverjum manni, en 50 000 

kr. hjá hjónum, enda séu gjöld þessi af skuldum sem sannanlega eru notaðar til öflunar á 

íbúðarhúsnæði til eigin nota eða endurbóta á því. Endurbót telst það í þessu sambandi ef 
heildarkostnaður við endurbæturnar á skattárinu er 7% eða meira af fasteignamati 
íbúðarhúsnæðisins í árslok. 

Vaxtagjöld vegna annarra skulda en fasteignaveðskulda til tveggja ára eða lengri 
tíma er þó einungis heimilt að draga frá tekjum: 
a. Að því er íbúðarkaup eða endurbætur varðar, á næstu 3 skattárum talið frá og með 

í kaupári eða því ári er endurbætur eiga sér stað. 
b. Að því er nýbyggingar varðar, á næstu 6 skattárum talið frá og með því ári sem 

bygging er hafin á, eða til og með því ári sem húsnæðið er tekið til íbúðar ef það er 
síðar. 

. Einstakar gjafir til menningarmála, vísindalegra rannsóknarstarfa, viðurkenndrar líkn- 
arstarfsemi og kirkjufélaga, þó ekki yfir 10% af skattstofni gefanda áður en gjöfin hefur 
verið dregin frá honum, enda sé hver gjöf ekki undir 100 kr. 

Fjármálaráðherra ákveður með reglugerð hvaða málaflokkar og stofnanir falli 
undir þennan tölulið. 

. Helming greiddrar húsaleigu vegna leigu á íbúðarhúsnæði til eigin nota enda sé hún 
vegna tekjuársins. 

Í stað frádráttar samkvæmt D- og E-liðum 1. mgr. þessarar greinar má að vali manns 

draga 10% af tekjum skv. 1. tl. A-liðs 7. gr. þegar frá þeim hafa verið dregnir þeir liðir sem 

um ræðir í 1.—-6. tl. A-liðs 1. mgr. þessarar greinar. Hjón sem skattlögð eru samkvæmt 63. 
gr. verða bæði að velja sömu frádráttarreglu að þessu leyti. Hjá öðrum mönnum en þeim 

sem skattlagðir eru eftir reglum þeim sem gilda um hjón, sbr. 63. gr., skal þessi frádráttur 
aldrei nema lægri fjárhæð en 5 500 kr., hjá einstæðum foreldrum, sbr. 69. gr., skal þessi 
lágmarksfrádráttur vera 75% hærri. A 30
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Hafi maður beinan kostnað við öflun annarra tekna en tekna skv. 1. tl. A-liðs 1. mgr. 7. 
gr., án þess að hún verði talin falla undir atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, skulu 
ákvæði 1. mgr. 1. tl.31. gr. samt sem áður gilda um slíkan kostnað eftir því sem við á, þó ekki 
ákvæðin um vexti af skuldum, afföll, gengistöp og fyrningu eigna. Kostnaður þessi leyfist 
eingöngu til frádráttar sams konar tekjum og hann gekk til öflunar á, og má frádráttur hvers 

árs aldrei nema hærri fjárhæð en sem nemur þeim tekjum sem hann leyfist til frádráttar. 

Frádráttur frá tekjum af atvinnurekstri 

31. gr. 

Frá tekjum lögaðila og þeim tekjum manna sem stafa af atvinnurekstri eða sjálfstæðri 
starfsemi eða eru tengdar slíkum rekstri má draga: 

1. 

10 

Rekstrarkostnað, það er þau gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla teknanna, 
tryggja þær og halda þeim við, þar á meðal vexti af skuldum, afföll, gengistöp og 
fyrningu eigna, eftir því sem nánar er ákveðið í lögum þessum, og það sem varið er til 
tryggingar og viðhalds á eignum þeim sem arð bera í rekstrinum. 

Til rekstrarkostnaðar telst enn fremur það endurgjald sem manni ber að reikna sér 
fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu sem telja ber til tekna skv. 2. mgr. 1. tl. 

A-liðs 7. gr. Eigi skiptir máli hvort endurgjaldið hefur verið greitt. Hafi það verið greitt 
skiptir heldur ekki máli hvort það hefur verið greitt í reiðufé, fært á einkareikning, greitt 
í fríðu eða í hlunnindum eða með vinnuskiptum. 

Frá tekjum má enn fremur draga gjafir þær sem um ræðir í 2. tl. E-liðs 1. mgr. 30 
gr. 
Aðstöðugjöld og landsútsvör sem ákvörðuð eru samkvæmt lögum um tekjustofna sveit- 
arfélaga. Gjöld þessi má draga frá tekjum þess rekstrarárs þegar stofn gjaldanna mynd- 
aðist. 
Tap á útistandandi viðskiptaskuldum á því tekjuári sem skuld er sannanlega töpuð. 
Útistandandi viðskiptaskuldir í árslok, sbr. 2. mgr. 5. tl. 74. gr., er heimilt að færa niður 
um allt að 5% og telja þá fjárhæð til frádráttar skattskyldum tekjum. 
Matsverð vörubirgða í lok reikningsárs, sbr. 4. tl. 74. gr., er heimilt að færa niður um allt 

að 10% og færa þá fjárhæð til frádráttar skattskyldum tekjum. 
. Veittan afslátt af vörum eða þjónustu. 
Fé það er innlend vátryggingarfélög færa í árslok í iðgjaldasjóð vegna þess hluta iðgjalda 
sem fellur á næsta reikningsár og í bótasjóð til að inna af hendi áfallnar skyldur sínar við 

vátryggingartaka. 

Þær eftirstöðvar rekstrartapa frá fyrri árum, framreiknaðar skv. ákvæðum 26. gr., sem 
eigi hefur náðst að jafna með færslu úr varasjóði, sbr. $4. gr., enda hafi fullnægjandi 
grein verið gerð fyrir rekstrartapinu og eftirstöðvum þess á því tekjuári þegar tapið 
myndaðist. 
Helming þess arðs sem félög þau sem um ræðir í 1. tl. 1. mgr. 2. gr. fá úthlutað frá sams 
konar félögum. 

Helming þeirrar fjárhæðar er félög sem um ræðir í 1. tl. 1. mgr. 2. gr. greiða eða úthluta í 

arð. Frádráttur þessi skal þó aldrei vera hærri en sem nemur 5% af nafnverði hlutafjár. 
Arður samkvæmt þessum tölulið er frádráttarbær frá tekjum þess árs sem hann er 

reiknaður af. 
Fjárhæð þá er félög, sem um ræðir í 2. tl. 1. mgr. 2. gr., greiða félagsaðilum sínum í
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árslok eða færa þeim til séreignar í stofnsjóði í hlutfalli við viðskipti þeirra á árinu 
samkvæmt lögum um samvinnufélög. 

Hafi félög þessi viðskipti við aðra en félagsaðila sína er sá hluti hreinna tekna, sem 

svarar hlutfalli viðskipta utanfélagsaðila af heildarviðskiptum, skattskyldur hjá félögun- 
um. Félögum þessum er þó jafnan heimilt að draga frá skattskyldum tekjum arð af 

viðskiptum við félagsaðila sína á rekstrarárinu er nemi allt að ?/3 hlutum hreinna tekna 
enda sé sú fjárhæð greidd félagsaðilum eða færð þeim til séreignar í stofnsjóði í hlutfalli 
við viðskipti þeirra á árinu. Slíkur arður skal þó aldrei nema meiru en 5% af viðskiptum 
félagsaðila. 

11. Fjárhæð þá er félög, sem um ræðir í 4. tl. 1. mgr. 2. gr., greiða félagsaðilum sínum í 
árslok í hlutfalli við viðskipti þeirra á árinu, þó eigi hærra hlutfall af hreinum tekjum 
félags en sem svarar hlutfalli viðskipta félagsaðila af heildarviðskiptum þess. 

12. Tillög sem skattskyldir aðilar skv. 1. mgr. 2. gr. leggja í varasjóð. Hámark varasjóðstil- 
lags þessara aðila skal vera 25% af þeirri fjárhæð sem eftir stendur þegar frá tekjum 
samkvæmt 1 kafla hafa verið dregnar þær fjárhæðir sem um ræðir í 1 — 11. tl. þessarar 
málsgreinar. 

Hvorki er heimilt að mynda rekstrartap né fresta yfirfærslu rekstrartapa frá fyrri árum 
með frádrætti skv. 9—12. tl. 1. mgr. 

Fyrnanlegar eignir 

32. gr. 
Fyrnanlegar eignir eru varanlegir rekstrarfjármunir, þó ekki íbúðarhúsnæði, sem not- 

aðir eru til öflunar tekna í atvinnurekstri eða í sjálfstæðri starfsemi og rýrna að verðmæti við 
eðlilega notkun eða aldur. Helstu flokkar þeirra eru þessir: 

1. Lausafé, þar með talin skip, loftför, bifreiðar, vélar og tæki. 

2. Mannvirki, þar með talin ræktun á bújörðum og byggingar, aðrar en íbúðarhúsnæði. 
3. Eyðanleg náttúruauðæfi og keyptur réttur til nýtingar þeirra. 
4. Keyptur eignarréttur að verðmætum hugverkum og auðkennum, svo sem höfundar- 

réttur, útgáfuréttur, réttur til hagnýtingar upplýsinga, réttur til einkaleyfis og vöru- 
merkis. 

5. Stofnkostnaður, svo sem kostnaður vegna skráningar fyrirtækis, öflunar atvinnu- 
rekstrarleyfa, kostnaður við tilraunavinnslu, markaðsleit, rannsóknir, öflun einkaleyfis 

og vörumerkja. 

33. gr. 

Fyrningartími eigna hefst við byrjun þess rekstrarárs þegar þær eru fyrst nýttar við öflun 
tekna. 

34. gr. 

Ekki er heimilt að fyrna eign á því rekstrarári þegar nýtingu hennar lýkur vegna sölu 

eða af öðrum ástæðum, þar með talið ef eign verður ónothæf, nema söluverð eða annað 
andvirði sé lægra en eftirstöðvar fyrningarverðs, þ. e. bókfært verð til skatts. Er þá heimilt að 

gjaldfæra mismuninn.
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Fyrningargrunnur eigna 

35. gr. 

Verðmæti sem fyrning er reiknuð af hverju sinni telst fyrningargrunnur eigna. 
Fyrningargrunnur eigna telst stofnverð þeirra, sbr. 2. mgr. 10. gr., að teknu tilliti til 

verðbreytinga skv. 36. gr. Þegar stofnverð eigna hækkar eða lækkar eftir að hafin er nýting 
þeirra skal breytingin færð til hækkunar eða lækkunar fyrningargrunni þess árs þegar breyt- 
ingin verður. 

36. gr. 
Fyrningargrunn fyrnanlegra eigna, eins og hann er í byrjun hvers rekstrarárs, skal 

hækka samkvæmt verðbreytingarstuðli viðkomandi árs, sbr. 26. gr. Sama á við um stofnverð 
eigna þótt ekki sé hafin nýting þeirra við öflun tekna enda séu þær í eigu skattaðila í byrjun 
þess rekstrarárs þegar verðbreyting er reiknuð. 

Heildarfjárhæð áður fenginna fyrninga, eins og hún er í byrjun þess rekstrarárs, þegar 
verðbreyting er reiknuð, skal breyta á sama hátt og fyrningargrunni. 

Ef fyrningargrunnur lækkar á einhverju ári samkvæmt verðbreytingarstuðli skulu áður 
fengnar fyrningar einnig lækkaðar. Fyrningargrunnur skal þó ekki lækkaður niður fyrir 
stofnverð. 

37. gr. 

Árlegar verðbreytingar samkvæmt 36. gr. færast til hækkunar eða lækkunar fyrningar- 
grunni eigna og áður fengnum fyrningum. Mismunur breytinganna færist síðan á sérstakan 
reikning, endurmatsreikning, sem teljast skal til eigin fjár. 

Fyrningarhlutföll 

38. gr. 
Fyrning skal vera árlegur hundraðshluti af fyrningargrunni einstakra eigna eða eignar- 

flokks sem hér segir: 

1. Skip og skipsbúnaður 8%. 
2: Loftför og fylgihlutir þeirra 10%. 
3. Vélar og tæki til jarðvinnslu og mannvirkjagerðar, bifreiðar og önnur flutningatæki, svo 

og annað lausafé, sem fellur ekki undir 1. eða 2. tl., 12%. 

4. Mannvirki, þar með talin ræktun á bújörðum og byggingar, aðrar en íbúðarhúsnæði, 
2%. 

Fjármálaráðherra getur með reglugerð ákveðið hærra fyrningarhlutfall einstakra 
flokka eigna samkvæmt þessum tölulið eftir notkun, gerð eða byggingarefni, þó eigi 
hærra en 6%. 

5. Eyðanleg náttúruauðæfi og keyptan rétt til nýtingar þeirra skal fyrna miðað við áætlaða 
heildarnýtingu og raunverulega nýtingu ár hvert. Áætluð heildarnýting er háð samþykki 

skattstjóra. Heildarfjárhæð fyrningar samkvæmt þessum tölulið má aldrei verða hærri 
en fyrningargrunnur hins fyrnda að frádregnu verðmæti því sem eftir stendur að lokinni 
nýtingu. 

6. Keyptur eignarréttur að verðmætum hugverkum og auðkennum, stofnkostnaður og 

aðrar eignir, sem um er rætt í 4. og $S. tl. 32. gr., 20%. 

Fyrning eigna samkvæmt þessum tölulið er heimil í fyrsta skipti á því ári þegar 
eignanna er aflað eða lagt er í kostnað þeirra vegna.
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Þegar sýnt er fram á að notkunartími eigna samkvæmt þessum tölulið er skemmri 
en 5 ár er heimilt að fyrna þær á notkunartíma. 

Stofnkostnað skv. 5. tl. 32. gr. er heimilt að færa að fullu til frádráttar tekjum á því 
ári þegar hann myndast. 

39. gr. 

Þegar notkun einstakra eigna er þannig háttað að þær falla ekki undir sama fyrningar- 
hlutfall skal fyrningargrunni þeirra skipt eftir notkun, þó þannig að sé eign notuð að 
hlutum eða meira til sömu starfsemi skal eignin í heild háð sama fyrningarhlutfalli. Sé hluti 
eignar ekki fyrnanlegur, t. d. ef um er að ræða íbúð í fyrnanlegri eign, skal ætíð lækka 
stofnverð eignarinnar um hinn ófyrnanlega hluta eftir stærðarhlutföllum. Við skiptingu á 
fyrningargrunni bygginga skal í þessu sambandi miða við fasteignamat einstakra bygging- 
arhluta eða við rúmmál liggi fasteignamat þeirra ekki fyrir. 

40. gr. 
Þrátt fyrir ákvæði 38. gr. er heimilt að færa kostnaðarverð lausafjár, sem hefur skemmri 

endingartíma en þrjú ár, að fullu til gjalda á því ári þegar eignanna er aflað og þær teknar í 
notkun. 

41. gr. 

Þegar kostnaðarverð einstakra eigna eða eignasamstæðna er undir 7 000 kr. er heimilt 
að færa það að fullu til gjalda á því ári þegar þeirra er aflað þótt endingartími sé lengri en 
þrjú ár. 

42. gr. 

Við sölu eigna, sem færðar hafa verið til frádráttar tekjum samkvæmt heimild í 40. og 
41. gr., telst söluverð þeirra að fullu til tekna á söluári. Sama gildir um tjónbætur eða annað 
andvirði fyrir afhendingu slíkra eigna. 

43. gr. 

Kostnað við viðgerðir eða endurbyggingu fyrnanlegra eigna vegna tjóns má gjaldfæra á 

því ári þegar viðgerð fer fram, að svo miklu leyti sem kostnaðurinn fer fram úr tjónbótum. 
Hér er aðeins átt við kostnað við að koma eign í sama ástand og hún var í áður en tjónið 
varð. 

44. gr. 

Til viðbótar fyrningu skv. 38. gr. er heimilt að fyrna eignir, sbr. 32. gr., um fjárhæð jafna 
skattskyldum hluta söluhagnaðar af fyrnanlegum eignum á sama rekstrarári og söluhagnaður 
færist tiltekna. Einnig er heimilt að fyrna sömu eignir um fjárhæð er nema má allt að 40% af 
þeirri fjárhæð sem færð er til tekna samkvæmt ákvæðum 53. gr. Þegar 60% af tekjufærslu 
ársins skv. 53. gr. eru hærri en fjármagnskostnaður skv. $1. gr. að frádregnum fjármagns- 
tekjum skv. 8. gr. er heimilt, auk fyrninga skv. 2. málsl. þessarar málsgreinar, að fyrna þessar 
eignir um fjárhæð er nemur allt'að þessum mun að viðbættum 6% af þeim stofni er tekju- 

færsla skv. 53. gr. er reiknuð af. 
Heimilt er að fyrna sérstakri fyrirframfyrningu þá varanlegu rekstrarfjármuni sem ætl- 

aðir eru til öflunar tekna í atvinnurekstri, sbr. 32. gr., en ekki hafa verið teknir í notkun í 

ársbyrjun, enda hafi beinn fjármagnskostnaður á byggingartíma verið eignfærður. Skal 
hundraðshluti þessarar fyrirframfyrningar nema að hámarki sama hundraðshluta og tekju- 
færsla skv. 53. gr. og reiknast hann af fjárhæð sem er jafnhá fjárfestingu í þessum rekstr- 
arfjármunum í lok næst liðins árs. Fyrirframfyrning samkvæmt þessari málsgrein og 2. málsl.
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1. mgr. skal þó aldrei vera hærri en nemur heildarfjárhæð tekjufærslu samkvæmt 53. gr. 
vegna viðkomandi árs. 

Þrátt fyrir ákvæði 32. gr. er heimilt að fyrna íbúðarhúsnæði, sem notað er til öflunar 
tekna í atvinnurekstri, sérstakri fyrningu samkvæmt 1. og 2. mgr. þessarar greinar. 

Eigi má mynda rekstrartap vegna fyrninga samkvæmt þessari grein, og ekki má nota þær 
til að fresta yfirfærslu rekstrartapa frá fyrri árum. 

45. gr. 

Eignir skv. 1. og 2. tl. 32. gr. má aldrei fyrna meira en svo að ávallt standi eftir sem 
niðurlagsverð eignar 10% af fyrningargrunni hennar. 

Ýmis ákvæði um fyrningar 

46. gr. 
Við ákvörðun fyrningargrunns eignar, sem yfirtekin er við makaskipti, skal farið eftir 

ákvæðum 24. gr. 

47. gr. 

Verði eigendaskipti að eign við arftöku, þar með talda fyrirframgreiðslu arfs, skal 
fyrningargrunnur slíkrar eignar óbreyttur standa í hendi erfingja frá því sem hann var í hendi 
arfleifanda. 

48. gr. 

Á því ári þegar rekstri er hætt, hann seldur eða látinn af hendi á annan hátt er ekki 
heimilt að fyrna eignir sem við hann voru bundnar. Ákvæði 40. og 41. gr. eiga þá ekki við. 

49. gr. 

Ríkisskattstjóra er heimilt að gera öllum framtalsskyldum aðilum að halda skrá um 
fyrnanlegar eignir í því formi og með þeim hætti er hann ákveður. 

50. gr. 
Ef sérstakar ástæður eru fyrir hendi má víkja frá framangreindum reglum um fyrning- 

arhlutföll og veitir ríkisskattstjóri heimild til slíkra frávika. 

Vaxtagjöld, afföll og gengistöp 

S1. gr. 

Til gjalda sem vextir, afföll og gengistöp af skuldum, sbr. 1. tl. 1. mgr. 31. gr., teljast: 

1. Vextir af skuldum, föstum og lausum, þar með taldir dráttarvextir. Til vaxtagjalda má 
og telja lántökukostnað og árlegan eða tímabundinn fastakostnað eða þóknanir af 

lánum, þar með talið af víxillánum og stimpilgjöld af víxlum. Með vaxtagjöldum í þessu 
sambandi teljast og áfallnar verðbætur á höfuðstól og vexti. 

2. Afföll.af seldum verðbréfum, víxlum og sérhverjum öðrum skuldarviðurkenningum, 
enda sé kaupandi bréfanna nafngreindur. Afföllin skulu reiknuð til frádráttar með 
hlutfallslegri fjárhæð ár hvert eftir afborgunartíma. Sé skuld yfirtekin af öðrum eða falli 
greiðsluskylda niður áður en afborgunartíma er lokið teljast eftirstöðvar affalla ekki til
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frádráttar tekjum. Hafi skuld verið yfirtekin í sambandi við eignasölu er seljanda þó 
heimilt að lækka söluverð eignarinnar um fjárhæð sem nemur eftirstöðvum affallanna, 
enda hafi hann verið upphaflegur skuldari hinnar yfirteknu skuldar. 

3. Vextir af stofnsjóðsinnstæðum í félögum sem um ræðir í 2. tl. 1. mgr. 2. gr. 
4. Gengistöp af hvers konar skuldum í erlendum verðmæli á því ári sem gengisbreyting á 

sér stað og miðast þau við sölugengi viðkomandi erlends gjaldeyris í árslok. 
Frá gengistapi ársins skal draga gengishagnað, sbr. 5. tl. 8. gr., og færa mismuninn 

til gjalda sem gengistap. 

Gjöld samkvæmt þessari grein eru aðeins frádráttarbær að fullu séu þau tengd atvinnu- 
rekstri eða sjálfstæðri starfsemi. Um gjöld skv. 1., 2. og 4. tl., sem menn bera og ekki eru í 
tengslum við atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, fer eftir ákvæðum 1. tl. E-liðs 1. mgr. 
30. gr. Til gjalda sem verðbætur og gengistöp skv. 1. mgr., sem menn bera og ekki eru í 

tengslum við atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, teljast aðeins gjaldfallnar verðbætur og 
gengistöp á afborganir og vexti. 

Hvað ekki telst rekstrarkostnaður 

52. gr. 
Til rekstrarkostnaðar skv. 31. gr. eða til frádráttar skattskyldum tekjum á einn eða 

annan hátt er ekki heimilt að telja: 

1. Gjafir, nema um sé að ræða kaupauka sem þá telst til endurgjalds fyrir vinnu eða starf. 
2. Fjársektir eða önnur viðurlög, hverju nafni sem nefnast, vegna refsiverðs verknaðar 

skattaðila sjálfs, þar með talið verðmæti upptækra eigna eða greiðslur þess í stað. Enn 
fremur kostnað, hverju nafni sem nefnist, við öflun ólöglegs upptæks hagnaðar eða 
tengdan saknæmum brotum. 

3. Arð eða vexti af framlögðu fé manns til atvinnurekstrar eða sjálfstæðrar starfsemi, hvort 
heldur reksturinn er á eigin ábyrgð eiganda eða með ótakmarkaðri ábyrgð í sameign 
með öðrum, sbr. og 2. mgr. 2. gr. 

Tekjur og gjöld vegna verðbreytinga 

53. gr. 
Hjá lögaðilum skal árlega tekið tillit til þeirra áhrifa sem almennar verðbreytingar hafa 

á eignir þeirra og skuldir, eftir því sem nánar er ákveðið í grein þessari. Sama á við hjá þeim 
mönnum er hafa með höndum atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi varðandi þær eignir 

þeirra og skuldir sem rekstrinum eru tengdar. 
Árlega skal reikna tiltekinn hundraðshluta af mismun eigna þeirra, er um ræðir í 3. 

mgr., og skulda þeirra, er um ræðir í 4. mgr., og færa þá fjárhæð, er þannig reiknast, til gjalda 
skv. 1. mgr. 1.tl.31. gr. séu eignirnar hærri, en til tekna skv. B-lið 7. gr. séu skuldirnar hærri. 

Til eigna skattaðila við útreikning skv. 2. mgr. teljast allar óverðtryggðar eignir, eignir 
sem ekki hækka í verði við almennar verðhækkanir svo og þær eignir sem eru verðtryggðar 
eða hækka í verði við almennar verðhækkanir, en verðtryggingin eða verðhækkunin telst til 
skattskyldra tekna samkvæmt lögum þessum. Hér til teljast t. d. sjóðseign, innlendar og 

erlendar bankainnstæður, viðskiptakröfur, viðskiptavíxlar og aðrar skammtímakröfur, 

skuldabréf og aðrar langtímakröfur, fyrirframgreiðslur og vörubirgðir. Til eigna í þessu
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sambandi teljast hins vegar ekki verðtryggðar eignir, eignir sem halda verðgildi sínu við 
almennar verðhækkanir eða eignir sem heimilt er að endurmeta samkvæmt lögum þessum án 
þess að verðbætur af þeim, hækkun á peningaverði þeirra eða endurmat þeirra teljist til 
tekna samkvæmt lögum þessum. Til þessara eigna teljast t. d. fyrnanlegar eignir, íbúðar- 
húsnæði og aðrar ófyrnanlegar fasteignir og eignarhlutar í félögum. Helmingur af matsverði 
bústofns telst til eigna við útreikning þennan. Niðurfærsla skv. 4. tl. og 2. mgr. $. tl. 74. gr. 
skal dregin frá viðkomandi eignum áður en útreikningur fer fram. 

Til skulda skattaðila skv. 2. mgr. teljast hvers konar skuldir, sbr. 76. gr., en þar með telst 
þó ekki hlutafé, stofnsjóðir, stofnfé, endurmatsreikningur, varasjóður og aðrir eiginfjár- 
reikningar. Ógreidd hlutafjárloforð og skuldir og inneignir eignaraðila sameignarfélaga, sbr. 

3. tl. 2. gr., teljast ekki til eigna eða skulda við útreikning þennan. Ekki teljast heldur til 
skulda í þessu sambandi ógreiddar uppbætur á innlagðar afurðir mjólkurbúa og sláturhúsa. 
Hjá mönnum, sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, teljast ekki með í þessu 
sambandi skuldir og inneignir þeirra hjá atvinnurekstrinum og ekki heldur skuldir og eignir 
þessara aðila sem ekki eru tengdar atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi. 

Þegar heildarskuldir skattaðila skv. 76. gr. eru hærri en heildareignir hans skv. 73. gr. í 
lok reikningsárs skal sá hluti reiknaðrar tekjufærslu samkvæmt þessari grein falla niður sem 
umfram er tap ársins og ójöfnuð töp frá fyrri árum. Með tapi ársins er í þessu sambandi átt 
við skattskyldar tekjur ársins að frádregnum frádráttarbærum gjöldum ársins án tillits til 
verðbreytingarfærslu. Hjá mönnum, er stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, er 
með heildareignum og heildarskuldum í þessari málsgrein átt við allar framtalsskyldar eignir 
þeirra og skuldir án tillits til þess, hvort þær eru tengdar rekstrinum eða ekki. Til eigna í 

þessu sambandi telst þó ekki verðmæti íbúðarhúsnæðis til eigin nota og einkabifreiðar allt að 
500 000 kr. og til skulda teljast ekki þær skuldir sem sannanlega hafa verið notaðar til 
öflunar þessara eigna. Fjárhæð í 4. málslið þessarar mgr. er grunnfjárhæð og skal hún 
hækkuð eða lækkuð árlega samkvæmt verðbreytingarstuðli, sbr. 26. gr., í fyrsta skipti við 
álagningu skatta ársins 1982. 

Hinn reiknaði hundraðshluti skv. 2. mgr. skal vera jafn hundraðshluta verðbreytinga 
milli ára, sbr. 26. gr. 

Verðbreytingarfærslu samkvæmt þessari grein skal reikna í lok hvers reikningsárs og 
skal miða við stöðu eigna og skulda í lok næst liðins reikningsárs. 

IV KAFLI 

ÝMIS ÁKVÆÐI UM TEKJUR 

Ráðstöfun varasjóðs 

54. gr. 

Aðilum sem myndað hafa varasjóð samkvæmt ákvæðum 12. tl. 1. mgr. 31. gr. ber að 
ráðstafa honum til að mæta yfirfæranlegu rekstrartapi sínu, sbr. 7. tl. 1. mgr. 31.gr. Sama 
gildir um þann varasjóð sem myndaður hefur verið samkvæmt ákvæðum fyrri skattalaga. Sé 
varasjóði ráðstafað á annan hátt skal telja þá fjárhæð, sem þannig er ráðstafað, að viðbættu 

25% álagi til skattskyldra tekna. 

55. gr. 
Það telst m. a. skattskyld ráðstöfun á varasjóði ef aðili ver einhverju af eignum sínum 

með eftirgreindum hætti:
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1. Veitir hluthöfum, aðilum samvinnufélaga, eigendum sameignarfélaga eða samlaga, 

stjórnendum þessara félaga eða aðilum þeim tengdum lán í peningum eða öðrum verð- 

mætum, sem ekki eru viðkomandi rekstri félagsins, eða veitir þeim nokkur fríðindi, 

beint eða óbeint, umfram arðsúthlutun, venjulegar eða eðlilegar launagreiðslur, eða 

úttekt af eigin fé (höfuðstól) í sameignarfélagi sem er hærra en svarar til 10% af 

bókfærðu eigin fé félagsins í byrjun úttektarárs eftir að tekið hefur verið tillit tl 

opinberra gjalda sem álögð eru vegna fyrra árs. Skattalegur varasjóður telst ekki til eigin 

fjár í þessu sambandi. 
2. Kaupir eign á óeðlilega háu verði eða selur eign á óeðlilega lágu verði. Skulu skattyfir- 

völd þá meta hvað telja skuli eðlilegt kaup- eða söluverð. Mismunur kaupverðs eða 
söluverðs annars vegar og matsverðs hins vegar telst skattskyld ráðstöfun úr varasjóði. 

Nú ráðstafar aðili fé úr varasjóði á einhvern þann hátt sem greinir í 1. mgr. og fellur það 

þá til skattgreiðslu á ráðstöfunarárinu samkvæmt ákvæðum 54. gr., þó eigi hærri fjárhæð en 

nemur varasjóði í lok tekjuársins að viðbættu 25% álagi skv. 54. gr. Óheimilt er að veita 

frádrátt frá tekjum skv. 12. tl. 1. mgr. 31. gr. af þessari tekjufærðu fjárhæð. 

Sameining félaga 

56. gr. 

Sé hlutafélagi slitið þannig að það sé algjörlega sameinað öðru hlutafélagi og hluthafar í 

fyrrnefnda félaginu fái eingöngu hlutabréf í síðarnefnda félaginu sem gagngjald fyrir hlutafé 

sitt í félagi því sem slitið var, þá skulu skiptin sem slík ekki hafa í för með sér skattskyldar 

tekjur fyrir þann sem hlutabréfin lét af hendi. Við slíkan samruna hlutafélaga skal það félag, 

er við tekur, taka við öllum skattaréttarlegum skyldum og réttindum þess félags sem slitið 

var. 
Þegar samvinnufélög sameinast eftir 27. gr. laga nr. 46/1937 skal hið sameinaða félag 

taka við öllum skattaréttarlegum skyldum og réttindum hinna fyrri félaga. 

57. gr. 

Sé sameignarfélagi, sem myndað hefur varasjóð skv. 12. tl. 1. mgr. 31. gr., slitið, þannig 

að það sé algjörlega sameinað öðru slíku sameignarfélagi eða hlutafélagi og eigendur í 

fyrrnefnda félaginu fái eingöngu eignarhluta eða hlutabréf í síðarnefnda félaginu sem gagn- 

gjald fyrir eignarhluta sína í félagi því sem slitið var, þá skulu skiptin sem slík ekki hafa í för 

með sér skattskyldar tekjur fyrir þann sem lét eignarhluta sinn af hendi og heldur ekki fyrir 

félag það sem slitið var. Við slíkan samruna félaga skal það félag, er við tekur, taka við öllum 

skattaréttarlegum skyldum og réttindum þess félags sem slitið var. 
Ef sameignarfélagi, sbr. 1. mgr. þessarar greinar, er breytt í hlutafélag þannig að 

eigendur í fyrrnefnda félaginu fái eingöngu hlutabréf í síðarnefnda félaginu sem gagngjald 

fyrir eignarhluta sína í félagi því sem slitið var, þá skal þessi breyting ekki hafa í för með sér 

skattskyldar tekjur fyrir eigendur sameignarfélagsins eða félagið sjálft. Við slíka breytingu 

skal hlutafélagið taka við öllum skattaréttarlegum skyldum og réttindum sameignarfélagsins. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. og 2. mgr. bera eigendur sameignarfélags, sem slitið er eða breytt 

er í hlutafélag, ótakmarkaða ábyrgð á greiðslu þeirra opinberu gjalda sem varða reikningsár 

fyrir slit eða breytingu. 

A31
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Óvenjuleg skipti í fjármálum 

58. gr. 
Ef skattaðilar semja um skipti sín í fjármálum á hátt sem er verulega frábrugðinn því 

sem almennt gerist í slíkum viðskiptum skulu verðmæti, sem án slíkra samninga hefðu runnið 
til annars skattaðilans en gera það ekki vegna samningsins, teljast honum til tekna. 

Kaupi skattaðili eign á óeðlilega háu verði eða selji eign á óeðlilega lágu verði geta 
skattyfirvöld metið hvað telja skuli eðlilegt kaup- eða söluverð. Mismun kaupverðs eða 
söluverðs annars vegar og matsverðs hins vegar skal telja til skattskyldra tekna hjá þeim 
aðila sem slíkra viðskipta nýtur. 

Ákvörðun launa við eigin atvinnurekstur 

59. gr. 
Ef maður, er starfar við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi eða hjá aðila 

honum tengdum, telur sér til tekna af starfi þessu lægri eða hærri fjárhæð en ætla má að 
launatekjur hans hefðu orðið ef hann hefði unnið starfið sem launþegi hjá óskyldum aðila, 
sbr. 2. mgr. 1. tl. A-liðs 7. gr., án þess að skýringar fylgi, skal skattstjóri skriflega skora á 
framteljanda að láta í té skriflegar skýringar á framtöldu endurgjaldi studda nauðsynlegum 
gögnum, sbr. 1. mgr. 96. gr. Berist ekki fullnægjandi skýringar eða gögn innan tilskilins tíma 
skal skattstjóri ákvarða honum endurgjald fyrir starfið. Ríkisskattstjóri skal árlega setja 
viðmiðunarreglur til leiðbeiningar fyrir skattstjóra varðandi þessa ákvörðun og reglur um 
framkvæmd greinarinnar að öðru leyti. Ríkisskattstjóri skal miða viðmiðunarreglurnar við 
laun fyrir sambærileg störf í venjulegum vinnutíma. Skal hann hafa hliðsjón af gildandi 
kjarasamningum og raunverulegum tekjum í viðkomandi starfsgrein. Viðmiðunartekjur 
Þeirra, er landbúnað stunda, skulu miðast við vinnuþátt í verðlagsgrundvelli landbúnað- 
arafurða að frádregnum einum þriðja, þó að teknu tilliti til aðstæðna hverju sinni, svo sem 
þess ef bændur ná ekki heildartekjum grundvallarbúsins vegna afurðaverðs, árferðis eða 
annarra atriða er máli skipta að mati ríkisskattstjóra. Skattstjóri skal við ákvörðun sína gæta 
aðstöðu viðkomandi aðila, aldurs hans, heilsu og starfstíma, umfangs starfsins og annarra 
atriða er máli skipta. Við ákvörðun launa elli- eða örorkulífeyrisþega skal þess gætt, að tap 
myndist ekki við það á rekstrinum. Við ákvörðunina skal taka tillit tillaunatekna frá öðrum. 
Ákvörðun skattstjóra samkvæmt þessari grein má aldrei mynda tap sem er meira en nemur 
samanlögðum almennum fyrningum skv. 38. gr. og gjaldfærslu skv. 53. gr. 

Telji skattyfirvöld að endurgjald fyrir starf maka manns eða barns hans innan 16 ára 
aldurs á tekjuárinu, sbr. 2. mgr. 1. tl. A-liðs 7. gr., sé hærra en makinn eða barnið hefði aflað 
hjá óskyldum eða ótengdum aðila skulu þau ákvarða tekjur makans eða barnsins af starfinu. 

Tekjutímabil 
60. gr. 

Tekjuskatt skal miða við tekjur næsta almanaksár á undan skattákvörðun, nema annað 
sé venjulegt rekstrarár í atvinnugrein aðila eða hann sýnir, þegar hann telur fram, að hann 
hafi annað reikningsár. Getur skattstjóri þá veitt honum heimild til að hafa það reikningsár í 
stað almanaksársins. 

Tekjur skal að jafnaði telja til tekna á því ári sem þær verða til, þ. e. þegar myndast 
hefur krafa þeirra vegna á hendur einhverjum, nema um óvissar tekjur sé að ræða.
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61. gr. 

Skattstjóri getur heimilað þeim sem atvinnurekstur stunda eða sjálfstæða starfsemi og 

selja þjónustu að miða tekjuuppgjör rekstrarins við innborganir vegna seldrar þjónustu, í 

stað þess að miða við unna og bókfærða þjónustu, í þeim tilvikum sem vinnuþáttur hinnar 

seldu þjónustu er almennt yfir 70%. Enn fremur getur hann heimilað þeim sem hafa mjög 

breytilegar tekjur milli ára af framleiðslu og sölu eigin verka, svo sem listaverka, að telja þær 

tekjur til skattskyldra tekna á fleiri en einu ári. Einnig er skattstjóra heimilt að leyfa sams 

konar dreifingu á skattlagningu björgunarlauna sem áhafnir skipa, annarra en björgunar- 

skipa, hljóta. 

V KAFLI 
TEKJUSKATTSSTÖFN 

Almenn ákvæði 
62. gr. 

Tekjuskattsstofn er sú fjárhæð sem skattur er reiknaður af og ákveðst þannig: 

1. Tekjuskattsstofn manna, sem ekki hafa með höndum atvinnurekstur eða sjálfstæða 

starfsemi, telst tekjur samkvæmt II kafla, eftir því sem við á, að teknu tilliti til þess 

frádráttar sem slíkum aðilum er heimilaður skv. 30. gr. 
2. Tekjuskattsstofn lögaðila, sbr. 2. gr., telst tekjur samkvæmt Il kafla, að teknu tilliti til 

þess frádráttar sem þessum aðilum er heimilaður skv. 31. gr. 

3. Tekjuskattsstofn manna, sem hafa með höndum atvinnurekstur eða sjálfstæða starf- 

semi, er þessi: 
a. Tekjur samkvæmt II kafla, sem ekki eru tengdar atvinnurekstri eða sjálfstæðri starf- 

semi, að teknu tilliti til þess frádráttar sem heimilaður er frá þeim tekjum, sbr. 30. gr. 
b. Tekjur samkvæmt II kafla, sem tengdar eru atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi, 

að teknu tilliti til þess frádráttar sem heimilaður er frá þeim tekjum, sbr. 31. gr. 

Samanlagðar tekjur ákveðnar eftir a- og b-liðum mynda tekjuskattsstofn aðila 

samkvæmt þessum tölulið. Sé tap á atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi, þannig að 

b-liður þessa töluliðar verði neikvæður, telst tekjuskattsstofn einungis tekjur samkvæmt 

a-lið. 

Tap af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi er aldrei heimilt að draga frá tekjum 

sem ekki eru tengdar slíkri starfsemi, en heimilt er að yfirfæra það skv. 7. tl. 1. mgr. 31. 

gr. og draga það frá hagnaði sem síðar kann að myndast í atvinnurekstri eða sjálfstæðri 

starfsemi aðila. 

Tekjuskattsstofn hjóna og barna 

63. gr. 

Hjón sem samvistum eru skulu telja fram tekjur sínar sem hér segir: 

1. Hvoru hjóna um sig ber að telja fram tekjur sínar skv. A-lið 7. gr. Frá þessum tekjum 

skal síðan draga frádrátt skv. A- og C-liðum 1. mgr. 30. gr. svo og D-lið 1. mgr. þeirrar 

greinar eða fastan frádrátt skv. 2. mgr. sömu greinar velji hjónin þá frádráttarreglu, 

2. Tekjur hjóna skv. C-lið 7. gr. skal leggja saman og telja til tekna hjá því hjóna sem hærri 

hefur hreinar tekjur skv. 1. tl. þessarar greinar. Ekki skiptir máli hvort tekjurnar eru af
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séreign samkvæmt kaupmála eða hjúskapareign. Frá tekjum þess hjóna skal síðan draga 
frádrátt skv. B-lið 1. mgr. 30. gr. svo og frádrátt skv. E-lið 1. mgr. 30. gr. velji hjón ekki 
fastan frádrátt skv. 2. mgr. þeirrar greinar. 

3. Hreinar tekjur af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi, sbr. B-lið 7. gr. og 31. gr., skal 
telja hjá því hjóna sem stendur fyrir rekstrinum og skulu þær skattlagðar með öðrum 
tekjum þess, sbr. ákvæði 3. tl. 62. gr. 

Þegar atvinnurekstur eða sjálfstæð starfsemi er háð sérþekkingu eða persónu- 

bundnum rekstrarleyfum skulu hreinar tekjur af rekstrinum taldar hjá því hjóna sem 

sérþekkinguna eða leyfið hefur. Starfi hjón sameiginlega að atvinnurekstri eða sjálf- 
stæðri starfsemi og hafi bæði þá sérþekkingu eða leyfi sem krafist er, eða sé slíkrar 
sérþekkingar eða leyfa ekki krafist, skal skipta hreinum tekjum af rekstrinum í hlutfalli 
við vinnuframlag hvors um sig og telja til tekna hjá hvoru hjóna. Geri hjón ekki full- 
nægjandi og rökstudda grein fyrir vinnuframlagi hvors um sig eða þyki skýrslur þeirra 
tortryggilegar skulu skattyfirvöld áætla skiptingu hreinna tekna af atvinnurekstrinum 
eða hinni sjálfstæðu starfsemi. 

Um meðferð á tapi af atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi fer eftir sömu reglum 
og gilda um hreinar tekjur, sbr. 1. og 2. mgr. þessa töluliðs. 

Nemi heildarfrádráttur, er um ræðir í 1. og 2. tl. 1. mgr., hærri fjárhæð hjá öðru hjóna 
en tekjur þær, er um ræðir í 1., 2. og 3. tl. 1. mgr., skal það, sem umfram er, dregið frá 
tekjum hins hjóna við álagningu. 

Karl og kona, sem búa saman í óvígðri sambúð og eiga sameiginlegt lögheimili, eiga rétt 
á að telja fram og vera skattlögð sem hjón, sem samvistum eru, ef þau hafa átt barn saman 
eða konan er þunguð eða sambúðin hefur varað samfleytt í a. m. k. tvö ár, enda óski þau 
þess bæði skriflega við skattyfirvöld. 

64. gr. 
Þeir skattaðilar sem uppfylla skilyrði 63. gr. aðeins hluta úr ári, t. d. vegna stofnunar 

eða slita hjúskapar á árinu, slita á samvistum eða andláts maka, skulu telja fram tekjur sínar á 
þeim tíma sem umrædd skilyrði voru uppfyllt í samræmi við ákvæði 63. gr. og skulu skattlagðir 
sem hjón þann tíma. Tekjur á öðrum tíma ársins skal telja fram hjá þeim, sem þær hafði, sem 
einstaklingi, og skattleggja þær samkvæmt því. Um útreikning tekjúskatts og ónýtts per- 
sónuafsláttar fer eftir ákvæðum 2. mgr. 70. gr., en tímamörk skulu miðast við þann dag sem 
til hjúskapar var stofnað eða skilnaður eða sambúðarslit fóru fram eða maki andaðist. Þeim 
sem gengið hafa í hjúskap á árinu eða uppfyllt hafa skilyrði 3. mgr. 63. gr. er þó jafnan 
heimilt að telja fram allar tekjur sínar á árinu sem hjón í samræmi við ákvæði 63. gr. og fer 
þá um álagningu tekjuskatts og ákvörðun ónýtts persónuafsláttar samkvæmt því. Á sama 
hátt er eftirlifandi maka heimilt að telja fram allar tekjur sínar og hins látna maka á and- 
látsári hans í samræmi við ákvæði 63. gr. Þá er hjónum sem slíta hjúskap eða samvistum á 
árinu heimilt að telja fram allar tekjur sínar á því ári hvoru í sínu lagi. 

Sé svo ástatt hjá hjónum að annar hvor makanna er skattskyldur hér á landi skv. 1. gr. 
en hinn makinn ber ekki ótakmarkaða skattskyldu hér á landi vegna ákvæða samninga 
Íslands við önnur ríki eða af öðrum ástæðum, þá skal sá maki sem skattskyldur er hér á landi 
skattlagður sem einstaklingur. Til tekna hjá honum skal telja allar sérafla- og séreignatekjur 
hans í samræmi við ákvæði um ótakmarkaða skattskyldu hér á landi að viðbættu sannanlegu 
framfærslufé frá hinum makanum. Sé eigi unnt að færa sönnur á slíkt framfærslufé skal 
skattyfirvöldum heimilt að áætla sanngjarnt og hæfilegt framfærslufé með hliðsjón af öllum 
aðstæðum hjónanna.
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Barnabætur skv. 69. gr. skulu skiptast milli þeirra aðila sem um ræðir í 1. mgr. þessarar 
greinar og miðast við tímabil framfærsluskyldu. Sá aðili sem um er rætt í 2. mgr. þessarar 
greinar skal njóta helmings barnabóta skv. 1. mgr. 69. gr., eftir því sem við á. 

65. gr. 

Tekjur barns, sem er innan 16 ára aldurs á tekjuárinu, sbr. 6. gr., skulu teljast með 
tekjum þess foreldris sem hærri hefur hreinar tekjur skv. 1. ti. 1. mgr. 63. gr. ef foreldrar 

þess eru skattlagðir sem hjón en ella með tekjum þess foreldris eða manns sem nýtur 
barnabóta vegna barnsins, sbr. 69. gr. 

Þær tekjur barns sem um ræðir í 1. tl. A-liðs 7. gr. að frádregnum frádrætti skv. 2.—5. tl. 
A-liðs svo og 1. og 2. tl. C-liðs og D-lið 1. mgr. 30. gr. skulu þó skattlagðar sérstaklega hjá 
því í samræmi við ákvæði 2. mgr. 67. gr. 

Heimild til lækkunar á tekjuskattsstofni 

66. gr. 

Skattstjóri skal taka til greina umsókn manns um lækkun tekjuskattsstofns þegar svo 

stendur á sem hér greinir: 

1. Ef ellihrörleiki, veikindi, slys eða mannslát hafa skert gjaldþol manns verulega. 

2. Ef á framfæri manns er barn sem haldið er langvinnum sjúkdómum eða er fatlað eða 

vangefið og veldur framfæranda verulegum útgjöldum umfram venjulegan framfærslu- 

kostnað og mótteknar bætur. 
3. Ef maður hefur foreldra eða aðra vandamenn sannanlega á framfæri sínu. 

4. Ef maður hefur veruleg útgjöld vegna menntunar barna sinna 16 ára og eldri. 

5. Ef maður hefur orðið fyrir verulegu eignartjóni sem hann hefur ekki fengið bætt úr 

hendi annarra aðila. 
6. Ef gjaldþol manns hefur skerst verulega vegna tapa á útistandandi kröfum, sem ekki 

stafa frá atvinnurekstri hans. 
7. Ef maður lætur af störfum vegna aldurs og gjaldþol hans skerðist verulega af þeim 

sökum. 

Nánari ákvæði um skilyrði fyrir framangreindum ívilnunum skulu sett af ríkisskattstjóra. 

Skattstjóri getur veitt ívilnanir samkvæmt þessari grein án umsóknar. Ákvörðun skattstjóra 

samkvæmt þessari grein má skjóta til ríkisskattstjóra sem tekur endanlega ákvörðun í málinu. 

Ríkisskattstjóri skal sérstaklega fylgjast með ívilnunum, sem skattstjórar veita samkvæmt 

þessari grein, og sjá til þess að samræmis sé gætt og réttum reglum fylgt. 

VI KAFLI 

TEKJUSKATTSÚTREIKNINGUR, AFSLÆTTIR OG BARNABÆTUR 

Skattstigi manna 

67. gr. 

Tekjuskattur manna, sem skattskyldir eru skv. 1. gr. og hafa verið heimilisfastir hér á 

landi allt tekjuárið, skal reiknast af tekjuskattsstofni þeirra skv. 1. og 3. tl. 62. gr. sem hér 

segir: Af fyrstu 32 413,79 kr. af tekjuskattsstofni reiknast 25%, af næstu 29 655,17 kr. af
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tekjuskattsstofni reiknast 35% en af tekjuskattsstofni yfir 62 068,96 kr. reiknast 50%. Frá 
þeirri fjárhæð skal síðan dreginn persónuafsláttur skv. 68. gr. Sú fjárhæð, sem þannig fæst, 
telst tekjuskattur ársins. 

Tekjuskattur af þeim tekjum barna, sem um ræðir í 2. mgr. 65. gr., skal vera 7% af 
tekjuskattsstofni og skal barn ekki njóta persónuafsláttar. 

Persónuafsláttur 
68. gr. 

Persónuafsláttur manna, sem um ræðir í 1. mgr. 67. gr., skal vera 5 248,28 kr. 

Nemi persónuafsláttur skv. 1. mgr. hærri fjárhæð en reiknaður skattur af tekjuskatts- 
stofni skv. 1. málsl. 1. mgr. 67. gr. skal ríkissjóður leggja fram fé sem nemur allt að þeim 
mun og skal því ráðstafað fyrir hvern mann til að greiða eignarskatt hans á gjaldárinu og 
síðan sjúkratryggingagjald hans á gjaldárinu og því sem þá kann að vera óráðstafað til 
greiðslu útsvars hans á gjaldárinu. Sá persónuafsláttur sem enn er óráðstafað fellur niður, 
nema um sé að ræða óráðstafaðan persónuafslátt annars hjóna sem skattlagt er samkvæmt 

ákvæðum 63. gr., og skal þá þessi óráðstafaði hluti persónuafsláttar makans dragast frá 
reiknuðum skatti hins makans. Nemi þannig ákvarðaður persónuafsláttur síðarnefnda mak- 
ans í heild hærri fjárhæð en reiknaður skattur af tekjuskattsstofni hans skv. 1. málsl. 1. mgr. 
67. gr. skal ríkissjóður leggja fram fé sem nemur allt að þeim mun til að greiða eignarskatt, 
sjúkratryggingagjald og útsvar hans á gjaldárinu. Sá hluti persónuafsláttar sem þá verður 
enn óráðstafað fellur niður. 

Barnabætur 

69. gr. 
Með hverju barni innan 16 ára aldurs á tekjuárinu, sem heimilisfast.er hér á landi og er 

á framfæri þeirra manna sem skattskyldir eru skv. 1. gr., skal ríkissjóður greiða barnabætur 
til framfæranda barnsins. Barnabætur skulu nema 1 500 kr. með fyrsta barni, en 2 150 kr. 
með hverju barni umfram eitt. Barnabætur með börnum einstæðra foreldra skulu þó vera 
2 800 kr. með hverju barni án tillits til barnafjölda. Fyrir börn yngri en 7 ára í lok tekjuársins 
skulu barnabætur vera 650 kr. hærri en framangreindar fjárhæðir. Búi foreldrar barns saman 
í óvígðri sambúð skal hvorugt þeirra teljast einstætt foreldri í þessu sambandi. 

Fjárhæð barnabóta skal skerða um þær barnabætur eða hliðstæðar bætur sem fram- 
færandi hefur fengið erlendis á tekjuárinu vegna barnsins. 

Barnabætur greiðast til framfæranda barns að því marki sem eftirstöðvum nemur þegar 
frá hafa verið dregnar greiðslur eftirtalinna opinberra gjalda framfærandans í þessari for- 
gangsröð: 

Tekjuskatts sem á er lagður vegna tekjuársins skv. 67. gr. 
Annarra þinggjalda sem á eru lögð vegna tekjuársins. 
Ógoldinna þinggjalda frá fyrri árum. 

Útsvars sem á er lagt vegna tekjuársins. 

Aðstöðugjalds sem á er lagt vegna tekjuársins. 

Ógoldins útsvars og aðstöðugjalds frá fyrri árum. 
Annarra gjalda eða skatta en hér eru tilgreindir, að ákvörðun fjármálaráðherra. T
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Framfærandi samkvæmt þessari grein telst sá aðili sem hefur barnið hjá sér og annast 
framfærslu þess. Sá er greiðir meðlag með barni telst ekki framfærandi í þessu sambandi.
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Hjón sem skattlögð eru samkvæmt 63. gr. teljast bæði framfærendur og skiptast barna- 
bætur milli þeirra til helminga. Hið sama gildir um sambýlisfólk sem uppfyllir skilyrði 3. mgr. 
63. gr., enda þótt það óski ekki að vera skattlagt samkvæmt þeirri grein. 

Fyrir barn, sem öðlast heimilisfesti hér á landi á tekjuárinu, skal einungis greiða barna- 
bætur í hlutfalli við dvalartíma þess hér á landi á því ári. 

Þar sem innheimta þinggjalda og gjalda til sveitarsjóðs er sameiginleg er fjármála- 

ráðherra heimilt með reglugerð að kveða svo á að þinggjöld og gjöld til sveitarsjóðs skuli 

vera samhliða í forgangsröðinni. 

Tekjuskattur manna sem heimilisfastir eru á Íslandi hluta úr ári o. fl. 
70. gr. 

Hjá manni sem hefur tekjur sem um ræðir í 5. tl. A-liðs 1. mgr. 30. gr. skal við álagningu 
tekjuskatts á aðrar tekjur hans nota það skattþrep sem beita skyldi ef hann hefði ekki notið 
frádráttar sem þar um ræðir. 

Í tekjuskattsstofn manna, sem skattskyldir eru skv. 1. gr. en hafa einungis verið heim- 
ilisfastir hér á landi hluta tekjuársins, skal deila með fjölda dvalarmánaða þeirra hér á landi á 
árinu og margfalda síðan þá útkomu með 12. Tekjuskattur skal síðan reiknast skv. 67. gr. af 
þannig reiknuðum tekjuskattsstofni, að teknu tilliti til 68. gr., eins og um væri að ræða menn 
heimilisfasta hér á landi allt árið. Í þá fjárhæð skal deila með 12 og margfalda útkomu með 
fjölda dvalarmánaða þeirra hér á landi á árinu. Sú fjárhæð, sem þannig fæst, skal vera 
endanlega ákvarðaður og álagður tekjuskattur eða ákvarðaður ónýttur persónuafsláttur. 

Dvalarmánuði skal telja í heilum mánuðum. Brot úr mánuði skal teljast sem heill 
mánuður. 

Tekjuskattur aðila með takmarkaða skattskyldu 

11. gr. . 

Tekjuskatt aðila, sem skattskyldir eru skv. 3. gr., skal ákvarða sem hér segir: 

1. Tekjuskatt manna, sem um ræðir í 1. tl.3. gr., skal ákvarða á sama hátt og um er rætt í 2. 

mgr. 70. gr. Sama gildir ef um ónýttan persónuafslátt er að ræða. 
2. Tekjuskattur aðila, sem um ræðir í 2. 3. og 7. tl. 3. gr., skal nema 35% af tekjuskatts- 

stofni þeirra. Þessi hundraðshluti reiknast m. a. af launum eða þóknunum til listamanna 

og annarra þeirra, sem fram koma í atvinnuskyni til skemmtunar eða í hvers konar 

keppni, en með launum og þóknunum teljast hvers konar hlunnindi, þar með talinn 
flutningur að og frá landinu hafi móttakandi ekki greitt hann sjálfur. Eigi skiptir máli 
hvort aðili kemur fram á eigin vegum eða í nafni annars aðila, eða hvort greiðsla er frá 
innlendum eða erlendum aðila. 

Sá aðili sem kemur fram í atvinnuskyni til skemmtunar eða keppni, sbr. 1. mgr. 
þessa töluliðar, án ákveðinna launa eða þóknunar, en nýtur í þess stað afraksturs af 
slíkri starfsemi, skal greiða 20% tekjuskatt af heildartekjum af slíku starfi án nokkurs 

frádráttar. 
3. Tekjuskattur aðila, sem um ræðir í 4., 5., 6. og 8. tl. 3. gr., skal, ef um mann er að ræða, 

reiknast af tekjuskattsstofni skv. 1. mgr. 67. gr. Tekjuskatt lögaðila, sbr. 3. gr., skal 
reikna skv. 72. gr. 

Tekjuskattsstofn erlendra vátryggingafélaga, sem starfa hér á landi, telst sá hluti 
heildarágóðans sem svarar til hlutfallsins milli iðgjaldatekna hér á landi og iðgjalda- 

tekna af allri starfsemi þeirra.
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Tekjuskattur lögaðila 

72. gr. 

Tekjuskattur lögaðila, sbr. 2. gr., skal vera 65% af tekjuskattsstofni, sbr. 2. tl. 62. gr. 

VIN KAFLI 
EIGNARSKATTUR 

Skattskyldar eignir 

73. gr. 

Til skattskyldra eigna skal telja allar fasteignir, lausafé og hvers konar önnur verðmæt 
eignarréttindi, með þeim takmörkunum sem um ræðir í 75. gr., og skiptir ekki máli hvort 
eignirnar gefa af sér arð eða ekki. 

1. 

>
 

TÁ. gr. 

Við mat skattskyldra eigna gilda eftirfarandi reglur: 

Allar fasteignir, hverju nafni sem nefnast, skal telja til eignar á gildandi fasteigna- 
matsverði. Sé fasteignamatsverð ekki fyrir hendi skal eignin talin til eignar á stofnverði, 
sbr. 2. mgr. 10. gr., að frádregnum fengnum fyrningum og að teknu tilliti til verðbreyt- 
inga samkvæmt ákvæðum 26. gr., eða á áætluðu fasteignamatsverði sambærilegra eigna, 
hvort sem hærra er. Skattstjóri skal áætla fasteignamatsverð í þessu sambandi með 
hliðsjón af gildandi ákvæðum um fasteignamat. 

Eiganda leigulóðar skal talið afgjaldskvaðarverðmæti hennar til eignar en leigjanda 
skal talinn til eignar mismunur fasteignamatsverðs og afgjaldskvaðarverðmatis. 
Búpening skal telja til eignar svo sem hann væri framgenginn að vori næst á eftir, með 
verði er ríkisskattstjóri ákveður til eins árs í senn. 

. Lausafé, þar með talin skip og loftför, telst til eignar á stofnverði, sbr. 2. mgr. 10. gr., að 
frádregnum heimiluðum og notuðum fyrningum og að teknu tilliti til endurmats sam- 
kvæmt bráðabirgðaákvæði IV og verðbreytinga eftir árið 1979 skv. 26. gr. 

Lausafé manna, sem ekki er heimilt að fyrna og ekki er notað í atvinnurekstri eða 
sjálfstæðri starfsemi, skal telja til eignar á upphaflegu kaup- og kostnaðarverði án 
endurmats. 
Vörubirgðir verslana og framleiðsluaðila, þar með taldar rekstrarvörubirgðir, svo sem 
hráefni, eldsneyti, veiðarfæri og vörur á framleiðslustigi, skal telja til eignar á kostnaðar- 

eða framleiðsluverði eða dagverði í lok reikningsárs, að frádregnum afföllum á gölluð- 

um og úreltum vörum. Þó skal heimilt að draga allt að 10% frá þannig reiknuðu 

matsverði. 

. Hlutabréf skal telja til eignar á nafnverði nema sannað sé að raunvirði eigna félags að 
frádregnum skuldum sé lægra en hlutafé þess. Sama gildir um stofnsjóðsinneignir hjá 

samvinnufélögum og stofnfjáreignir í sameignarfélögum. Skuldabréf og önnur slík 

verðbréf skal telja til eignar á nafnverði að viðbættum áföllnum vöxtum og verðbótum á 
höfuðstól. Séu hlutabréf eða önnur verðbréf skráð á opinberu kaupþingi skal telja þau 

til eignar á kaupþingsverði síðasta kaupþingsdags fyrir lok reikningsárs. 
Útistandandi skuldir skal telja til eignar á nafnverði að viðbættum áföllnum vöxtum 

og verðbótum á höfuðstól í lok reikningsárs nema sannað sé að þær séu minna virði. Frá 
þannig töldu verði útistandandi viðskiptaskulda er þó heimilt að draga allt að 5% og 
mynda með því mótreikning fyrir skuldum sem kunna að tapast. Útistandandi við-
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skiptaskuldir í þessu sambandi teljast kröfur sem stofnast hafa vegna sölu á vörum og 
þjónustu og falla í gjalddaga innan eins árs frá því að til þeirra var stofnað. 
Erlenda peninga, innstæður og kröfur skal telja til eignar á kaupgengi í árslok. 

7. Réttindi til stöðugra tekna skal telja til eignar eftir því endurgjaldi sem hæfilegt væri 
fyrir þau í lok hvers árs. Skattstjóri getur metið verð þessara réttinda. 

ð 

Hvað ekki telst til eignar 
15. gr. 

Til eignar, sbr. 73. gr., telst ekki: 

=
 . Skilyrt fjárréttindi, svo sem réttur til líftryggingarfjár sem ekki er fallið til greiðslu. 

2. Réttur til eftirlauna, lífeyris, framfærslu eða annarra slíkra tímabilsgreiðslna sem bund- 
inn er við einstaka menn. 
Réttur til leigulauss bústaðar og hliðstæð afnotaréttindi, sbr. þó 2. mgr. 1. tl. 74. gr. 

4. Til eignar hjá mönnum telst ekki fatnaður til einkanota, húsgögn, húsmunir, bækur og 
munir sem hafa persónulegt gildi. 

5. Eigin hlutabréf hlutafélags, sbr. 1. tl. 1. mgr. 2. gr. 

(95
) 

Frádráttur frá eignum 
76. gr. 

Frá eignum, sbr. 73. gr., skal draga skuldir skattaðila. Með skuldum í þessu sambandi 
teljast áfallnar verðbætur á höfuðstól þeirra. Skuldir í erlendum verðmæli skal telja á sölu- 
gengi í árslok. Til skulda teljast öll opinber gjöld er varða viðkomandi reikningsár, þó ekki 
þau gjöld sem lögð eru á tekjur eða hreina eign á næsta ári eftir lok reikningsárs. 

Frá eignum aðila, sem um ræðir í 4. tl. 3 gr., má einungis draga skuldir sem beint eru 
tengdar starfsemi þeirra hér á landi. 

Frá eignum aðila, sem um ræðir í 5.—8. tl. 3. gr., má einungis draga skuldir sem á 
eignum þessum hvíla. 

77. gr. 

Lögaðilum skv. 2. gr. er heimilt að draga frá eignum sínum, sbr. 73. gr., hlutafé, 
stofnsjóði og nafnskráð stofnfé. 

78. gr. 
Heimilt er mönnum að draga frá eignum sínum, sbr. 73. gr., innstæður sínar í bönkum, 

sparisjóðum og innlánsdeildum samvinnufélaga, svo og verðbréf, sem hliðstæðar reglur gilda 

um samkvæmt sérlögum, að því marki sem innstæður þessar og verðbréf eru umfram skuldir, 
enda séu eignir þessar ekki tengdar atvinnurekstri eða sjálfstæðri starfsemi. 

Tímaviðmiðun eignarskattsstofns 

79. gr. 

Eignarskatt skal miða við eignarskattsstofn skattaðila í árslok. Þó mega þeir, er með 
leyfi skattstjóra nota annað reikningsár en almanaksár, telja fram eignir sínar í lok þess 
reikningsárs síns sem er næst á undan skattálagningu. 

A32
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Eignarskattsstofn 

80. gr. 
Eignarskattsstofn eru þær eignir, sem eftir verða, þegar frá verðmæti eigna, sem um 

ræðir í 73. gr., hafa verið dregnar fjárhæðir, sem um ræðir í 76., 77. og 78. gr., eftir því sem 
við á. 

Heimilt er skattstjóra að taka til greina umsókn manns um lækkun eignarskattsstofns 
hans þegar svo stendur á sem greinir í 1. og 7. tl. 1. mgr. 66. gr. 

Eignarskattsstofn skal ákvarða í heilum tugum króna og sleppa því sem umfram er. 

81. gr. 
Hjón sem samvistum eru, sbr. 5. gr., skulu telja saman allar eignir sínar og skuldir og 

skiptir ekki máli þótt um sé að ræða séreign eða skuldir tengdar henni. Eignarskattsstofni 
skal skipta að jöfnu milli þeirra og reikna eignarskatt af hvorum helmingi fyrir sig skv. 83. gr. 
Karl og kona, sem búa saman í óvígðri sambúð og eiga sameiginlegt lögheimili, eiga rétt til 
að telja fram og vera skattlögð sem hjón, sem samvistum eru, ef þau hafa átt barn saman eða 
konan er þunguð eða sambúðin hefur varað samfleytt í a. m. k. tvö ár, enda óski þau þess 
bæði skriflega við skattyfirvöld. 

82. gr. 

Eignir barns, sem er innan 16 ára aldurs á tekjuárinu, sbr. 6. gr., teljast með eignum 

foreldra eða hjá þeim manni sem nýtur barnabóta vegna barnsins, sbr. 69. gr. Gilda ákvæði 
78. gr. einnig um þar greindar eignir barns. 

Eignarskattsútreikningur 

83. gr. 

Eignarskattur manna reiknast þannig: Af fyrstu 150 000 kr. af eignarskattsstofni 
greiðist enginn skattur. Af þeim hluta eignarskattsstofns sem umfram er greiðist 1,2%. 

84. gr. 
Eignarskattur lögaðila, sbr. 2. gr., og þeirra aðila sem takmarkaða skattskyldu bera, sbr. 

3. gr., skal vera 1,2% af eignarskattsstofni. 

VIII KAFLI 

SKATTUMDÆMI, SKATTSTJÓRAR, RÍKISSKATTSTJÓRI, SKATT- 
RANNSÓKNARSTJÓRI, RÍKISSKATTANEFND O. FL. 

Skattumdæmi 

85. gr. 

Á landinu skulu vera þessi skattumdæmi: 

1. Reykjavíkurumdæmi; nær yfir Reykjavíkurborg. 
2. Vesturlandsumdæmi; nær yfir Akraneskaupstað, Mýrasýslu, Borgarfjarðarsýslu, Snæ- 

fellsnes- og Hnappadalssýslu og Dalasýslu. 
3. Vestfjarðaumdæmi; nær yfir Barðastrandarsýslur, Ísafjarðarsýslur, Ísafjarðarkaupstað, 

Bolungarvíkurkaupstað og Strandasýslu.
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4. Norðurlandsumdæmi vestra; nær yfir Húnavatnssýslur, Skagafjarðarsýslu, Sauðár- 
krókskaupstað og Siglufjarðarkaupstað. 

5. Norðurlandsumdæmi eystra; nær yfir Eyjafjarðarsýslu, Akureyrarkaupstað, Dalvíkur- 
kaupstað, Ólafsfjarðarkaupstað, Þingeyjarsýslur og Húsavíkurkaupstað. 

6. Austurlandsumdæmi; nær yfir Múlasýslur, Seyðisfjarðarkaupstað, Neskaupstað, Eski- 
fjarðarkaupstað og Austur-Skaftafellssýslu. 
Suðurlandsumdæmi; nær yfir Vestur-Skaftafellssýslu, Rangárvallasýslu og Árnessýslu. 
Vestmannaeyjaumdæmi; nær yfir Vestmannaeyjakaupstað. 

9. Reykjanesumdæmi: nær yfir Gullbringusýslu, Kjósarsýslu, Seltjarnarneskaupstað, 
Kópavogskaupstað, Garðakaupstað, Hafnarfjarðarkaupstað, Grindavíkurkaupstað, 
Keflavíkurkaupstað, Njarðvíkurkaupstað og Keflavíkurflugvöll. 

0
 

Fjármálaráðherra ákveður aðsetur skattstjóra í hverju umdæmi. Þá getur fjármála- 
ráðherra, ef sérstaklega stendur á, ákveðið önnur mörk milli einstakra skattumdæma en í 1. 
mgr. segir. 

Skattstjórar 
86. gr. 

Tekju- og eignarskattur samkvæmt lögum þessum skal ákveðinn af skattstjórum, en 

þeir eru einn í hverju skattumdæmi. Fjármálaráðherra skipar skattstjóra. Engan má skipa 

skattstjóra nema hann uppfylli eftirgreind skilyrði: 
1. Hafi óflekkað mannorð eða hafi ekki hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað, slíkan sem 

um ræðir í 1. mgr. 68. gr. almennra hegningarlaga. 
2. Sé lögráða og hafi forræði fjár síns. 
3. Sé íslenskur ríkisborgari. 
4. Hafi lokið próti í lögfræði, hagfræði eða viðskiptafræði eða sé löggiltur endurskoðandi. 

Víkja má þó frá ákvæði þessa töluliðar ef maður hefur aflað sér víðtækrar sérmenntunar 

eða sérþekkingar um skattalöggjöf og framkvæmd hennar eða hefur áður verið skipaður 

skattstjóri. 

Umboðsmenn skattstjóra 

87. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt að skipa umboðsmann skattstjóra utan aðseturs skatt- 

stjóra. Hreppstjóra, sveitarstjóra, bæjarstjóra og oddvita er skylt að gegna störfum um- 

boðsmanns sé þess óskað. 
Fjármálaráðherra skal gefa út erindisbréf fyrir umboðsmenn. 

Ríkisskattstjóri o. fl. 

88. gr. 

Fjármálaráðherra skipar ríkisskattstjóra. Engan má skipa í það embætti nema hann 
fullnægi þeim skilyrðum sem sett eru í 86. gr., um embættisgengi skattstjóra. 

Þá skipar fjármálaráðherra vararíkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra. Fullnægja 

skulu þeir hinum sömu skilyrðum um embættisgengi og ríkisskattstjóri.
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Ríkisskattanefnd 

89. gr. 

Fjármálaráðherra skipar sex menn í ríkisskattanefnd og hefur nefndin aðsetur í Reykja- 
vík og skulu tveir nefndarmanna hafa nefndarstörfin að aðalstarfi og fer um heimild þeirra til 
að gegna öðrum störfum eftir 2. mgr. 34 gr. laga nr. 38/1954. Fjármálaráðherra skipar 
annan þessara manna formann nefndarinnar, en hann skal fullnægja skilyrðum til að verða 
skipaður héraðsdómari. Aðrir nefndarmenn skulu hafa lokið prófi í lögfræði, hagfræði eða 
viðskiptafræði, vera löggiltir endurskoðendur eða hafa aflað sér sérmenntunar í skattarétti 
og skattamálum. Um skipunartíma þeirra tveggja nefndarmanna, sem hafa nefndarstörfin að 
aðalstarfi, fer eftir almennum reglum um skipun opinberra starfsmanna, sbr. 4. gr. laga nr. 
38/1954. Aðrir nefndarmenn skulu skipaðir til sex ára í senn. 

Ríkisskattanefnd skal vera óháður úrskurðaraðili í ágreiningsmálum um ákvörðun 

skattstofna og skatta eins og nánar er kveðið á um í lögum þessum. Þrír nefndarmenn skulu 
úrskurða í hverju máli eftir nánari ákvörðun formanns nefndarinnar. Jafnan skal annar 

hinna fastráðnu nefndarmanna taka þátt í úrlausn hvers máls og ætíð skal löglærður nefnd- 
armaður úrskurða í hverju máli. 

Eigi má maður taka þátt í meðferð máls ef honum bæri að víkja sæti í því sem dómari 
samkvæmt lögum um meðferð einkamála í héraði. 

IX KAFLI 

FRAMTÖL OG SKÝRSLUGJAFIR 

Framtals- og skattlagningarstaður 
90. gr. 

Menn, sem um ræðir í 1. gr., skulu telja fram og vera skattlagðir þar sem þeir áttu 
lögheimili 1. desember á tekjuári. Þó skulu menn, sem um ræðir í 2. tl. 1. gr., telja fram og 
vera skattlagðir þar sem þeir áttu síðast lögheimili fyrir brottflutningsdag. Þá skulu þeir, er 
um ræðir í 4. tl. 1. gr., telja fram og vera skattlagðir þar sem skip þeirra eða loftfar er 
skrásett. 

Aðilar, sem um ræðir í 2. gr., skulu telja fram og vera skattlagðir þar sem þeir eiga 
heimili, en heimili þeirra telst þar sem þeir eru skráðir, telja heimili sitt samkvæmt sam- 
þykktum sínum eða þar sem raunveruleg stjórn þeirra er. Dánarbú, þrotabú og önnur bú 
undir skiptum skulu telja fram og skattleggjast þar sem skipti fara fram. 

Aðilar sem hér eru skattskyldir skv. 3. gr. skulu telja fram og vera skattlagðir þar sem 

þeir eiga eignir eða hafa tekjur. 
Megi samkvæmt framangreindu skattleggja skattaðila á fleiri stöðum en einum eða sé 

annars vafi á hvar skattaðili skuli skattlagður skal ríkisskattstjóri skera úr. 

Skattframtöl 
91. gr. 

Allir, sem skattskyldir eru samkvæmt 1 kafla laga þessara, svo og þeir sem telja sig 

undanþegna skattskyldu skv. 5. tl. 4. gr., skulu afhenda skattstjóra eða umboðsmanni hans 

skriflega skýrslu í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður þar sem greindar eru að viðlögðum 
drengskap tekjur á síðastliðnu ári og eignir í árslok, svo og önnur atriði sem máli skipta við 

skattálagningu. Skýrslu bókhaldsskyldra aðila skal fylgja ársreikningur í samræmi við ákvæði
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bókhaldslaga ásamt þeim breytingum sem nauðsynlegar kunna að vera til samræmis við 
ákvæði skattalaga. Skýrslu þeirra sem hafa með höndum atvinnurekstur eða sjálfstæða 
starfsemi, en ekki eru bókhaldsskyldir samkvæmt ákvæðum bókhaldslaga, skal enn fremur 

fylgja rekstrar- og efnahagsreikningur. 
Framtalsskyldan hvílir á hverjum manni. Fjárhaldsmenn skulu telja fram fyrir þá sem 

ekki eru fjárráða. Erfingjar skulu telja fram fyrir bú sem er undir einkaskiptum. Skiptaráð- 

endur og skiptaforstjórar skulu telja fram fyrir þrotabú, dánarbú og önnur bú er þeir hafa 

undir skiptum. Skattframtölin skulu undirrituð af framteljendum. Ef um bókhaldsskylda 

aðila er að ræða skal ársreikningurinn, sbr. 1. mgr., undirritaður af sömu aðilum. 
Framtalsskyldan hvílir á stjórnum lögaðila. Sé um bókhaldsskylda aðila að ræða skal 

framtalinu fylgja ársreikningur, sbr. 1. mgr., undirritaður af stjórninni. Í skráðum félögum er 
nægilegt að jafnmargir stjórnarmenn og binda félagið undirriti ársreikninginn. 

Ef skattaðili er búsettur erlendis, dvelur erlendis eða getur af öðrum ástæðum eigi talið 
fram sjálfur er honum heimilt að veita manni, er lögheimili hefur hér á landi, umboð til að 
gera framtal og undirrita það og skal þá skriflegt umboð fylgja. 

Nú er framtalsskyldur maður að mati skattstjóra ófær um að gera framtal sitt sökum 
hrumleika, sjúkdóms eða annarra hliðstæðra ástæðna og skal þá skattstjóri eða umboðs- 

maður hans veita honum aðstoð til þess, en framteljandi skal láta í té allar nauðsynlegar 

upplýsingar og gögn. Sá er aðstoð veitir skal rita á skattframtalið yfirlýsingu um að hann hafi 
aðstoðað við gerð þess. 

Launaskýrslur o. fl. 
92. gr. 

Allir, sem hafa menn í þjónustu sinni og greiða þeim endurgjald fyrir starfa, þar með 
talin ágóðaþóknun, ökutækjastyrkur, húsaleigustyrkur og hvers konar önnur fríðindi og 
hlunnindi, eftirlaun, biðlaun og lífeyrir, skulu ótilkvaddir afhenda skattstjóra eða umboðs- 
manni hans skýrslu um greiðslur þessar ókeypis og í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður. 
Ef framangreindar greiðslur eru inntar af hendi fyrir milligöngu annars aðila og sá, er unnið 

var fyrir, getur eigi látið umkrafðar upplýsingar í té, hvílir skýrslugjafarskyldan á milligöngu- 

aðilanum. 
Allir, sem hafa á leigu eða hafa afnot gegn gjaldi af fasteign, námurétti eða veiðirétti, 

lausafé, einkaleyfi, framleiðslurétti, útgáfurétti eða sérþekkingu, skulu ótilkvaddir afhenda 
skattstjóra eða umboðsmanni hans skýrslu um greiðslur vegna leigunnar eða afnotanna 
ókeypis og í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður. 

Skylt er móttakanda greiðslu samkvæmt þessari grein að sýna greiðanda nafnskírteini 
sitt, en á greindum skýrslum skal nafnnúmers móttakanda getið. 

Ríkisskattstjóri getur ákveðið almenna skyldu til að afhenda skattstjóra eða umboðs- 
manni hans skýrslu ókeypis og í því formi sem hann ákveður um önnur atriði sem máli skipta 
varðandi álagningu skatta samkvæmt lögum þessum, svo sem um greiðslur til verktaka fyrir 
efni og vinnu, kaup og sölu á hráefnum og afurðum, hlutafé og arð, stofnfé og stofnfjárvexti 
og vinninga í happdrætti og keppni. 

Framtalsfrestur 

93. gr. 

Framtalsskyldir menn, sbr. 90. gr., sem eigi hafa með höndum atvinnurekstur eða 

sjálfstæða starfsemi skulu skila framtali til skattstjóra eða umboðsmanns hans eigi síðar en
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10. febrúar ár hvert. Skattstjóra er þó heimilt, ef sérstaklega stendur á, að veita frest til að 
skila framtali, þó ekki lengur en til febrúarloka. 

Framtalsskyldir menn, sbr. 90. gr., sem hafa með höndum atvinnurekstur eða sjálfstæða 
starfsemi skulu skila framtali til skattstjóra eða umboðsmanns hans eigi síðar en 15. mars ár 
hvert. Skattstjóri getur veitt þessum aðilum skilafrest til 15. apríl. 

Framtalsskyldir lögaðilar skulu skila framtali til skattstjóra eða umboðsmanns hans eigi 

síðar en 31. maí ár hvert. 

Þeir menn sem skattskyldir eru hér á landi samkvæmt 1. tl. 3. gr. og eru á förum úr landi 

skulu skila framtali til skattstjóra eigi síðar en viku fyrir brottför sína. 
Ríkisskattstjóri skal eigi síðar en 1. janúar ár hvert ákveða hvenær skila skuli gögnum er 

um ræðir í 92. gr. 

Upplýsingaskylda og eftirlitsheimildir 

94. gr. 

Öllum aðilum, bæði framtalsskyldum og öðrum, er skylt að láta skattyfirvöldum í té 

ókeypis og í því formi, sem óskað er, allar nauðsynlegar upplýsingar og gögn er þau beiðast 
og unnt er láta þeim í té. Skiptir ekki máli í því sambandi hvort upplýsingarnar varða þann 
aðila, sem beiðninni er beint til, eða þau skipti annarra aðila við hann er hann getur veitt 
upplýsingar um og varða skattlagningu þeirra aðila eða eftirlit með henni. 

Vegna skatteftirlits samkvæmt lögum þessum getur skattstjóri, skattrannsóknarstjóri, 
ríkisskattstjóri og menn, sem þeir fela skatteftirlitsstörf, krafist þess að framtalsskyldir aðilar 
leggi fram til könnunar bókhald sitt og bókhaldsgögn, svo og önnur gögn er varða rekstur- 
inn, þar með talin bréf og samningar. Enn fremur hafa þessir aðilar aðgang að framan- 
greindum gögnum og aðgang að starfsstöðvum framtalsskyldra aðila og birgðageymslum og 
heimild til að taka skýrslur af hverjum þeim sem ætla má að geti gefið upplýsingar er máli 

skipta. Sömu heimildir hefur skattrannsóknarstjóri vegna rannsókna skv. 102. gr. 
Ríkisskattstjóri og skattrannsóknarstjóri hafa enn fremur heimildir þær er um getur í 2. 

mgr. þessarar greinar gagnvart þeim aðilum sem ekki eru framtalsskyldir, svo sem öllum 

stofnunum, bönkum, sparisjóðum og öðrum peningastofnunum. 
Nú verður ágreiningur um skyldu aðila samkvæmt þessari grein og getur ríkisskattstjóri 

þá leitað um hann úrskurðar sakadóms. Gegni einhver ekki upplýsingaskyldu sinni má vísa 
máli til opinberrar rannsóknar. 

X KAFLI 

ÁLAGNING, KÆRUR O. FL. 

Álagning 

95. gr. 

Þegar framtalsfrestur er liðinn skal skattstjóri leggja tekjuskatt og eignarskatt á skatt- 

aðila samkvæmt framtali hans. Þó skal skattstjóri leiðrétta augljósar reikningsskekkjur. Enn 
fremur getur skattstjóri leiðrétt fjárhæðir einstakra liða ef þeir eru í ósamræmi við gildandi 
lög og fyrirmæli skattyfirvalda, svo og einstaka liði framtals ef telja má að óyggjandi upplýs- 
ingar séu fyrir hendi, en gera skal skattaðila viðvart um slíkar breytingar. Þá skal skattstjóri 

ákvarða um ívilnanir skv. 66. gr.
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Telji skattaðili eigi fram innan tilskilins framtalsfrests, sbr. 93. gr., skal skattstjóri áætla 
tekjur hans og eign svo ríflega að eigi sé hætt við að fjárhæðir séu áætlaðar lægri en þær eru í 
raun og veru og ákvarða skatta hans í samræmi við þá áætlun, sbr. 106. gr. 

96. gr. 
Komi í ljós fyrir eða eftir álagningu að framtal eða einstakir liðir þess eða fylgigögn séu 

ófullnægjandi, óglögg eða tortryggileg, eigi skráð á lögmæltan hátt eða ófullnægjandi undir- 

rituð eða skattstjóri telur frekari skýringa þörf á einhverju atriði, skal hann skriflega skora á 
framteljanda að bæta úr því innan ákveðins tíma og láta í té skriflegar skýringar og þau gögn, 

þar með talið bókhald og bókhaldsgögn, sem skattstjóri telur þörf á að fá. Fái skattstjóri 

fullnægjandi skýringar og gögn innan tiltekins tíma leggur hann skatt á eða endurákvarðar 

skattinn samkvæmt framtali og fengnum skýringum og gögnum, sbr. þó 106. gr. Ef eigi er 
bætt úr annmörkum á framtali, svar frá framteljanda berst ekki innan tiltekins tíma, skýring- 
ar hans eru ófullnægjandi, eigi eru send þau gögn sem óskað er eftir, send gögn eru ófull- 
nægjandi eða tortryggileg eða bókhald og önnur gögn, sem skattframtal byggist á, verða ekki 
talin nægilega örugg heimild um atvinnurekstur eða starfsemi, skal skattstjóri áætla tekjur og 
eign skattaðila svo ríflega að eigi sé hætt við að fjárhæðir séu áætlaðar lægri en þær eru í raun 
og veru og ákvarða eða endurákvarða skatta hans í samræmi við þá áætlun, sbr. þó 106. gr. 

Hafi skattaðili eigi talið fram til skatts og álagning skatta því byggð á áætlun, en síðar 
kemur í ljós að áætlun hefur verið of lág, skal áætla honum skattstofna að nýju og reikna 
skatta hans í samræmi við það. Á sama hátt skal ákvarða eða endurákvarða skattaðila skatt 
ef í ljós kemur að honum hefur ekki verið gert að greiða skatt af öllum tekjum sínum og 
eignum eða ef ekki hefur verið lagt á skattaðila. Séu skattar endurákvarðaðir samkvæmt 
þessari málsgrein skal gæta ákvæða 1. mgr. þessarar greinar, sbr. einnig 106. gr., eftir því sem 
við á. 

Sé framtali breytt fyrir álagningu með stoð í 1. mgr. þessarar greinar skal skattstjóri 
tilkynna skattaðila eða þeim, sem framtalsskyldan hvílir á, skriflega um breytingarnar, þar 
með talin áætlun, og af hvaða ástæðum þær eru gerðar. Sé ekki kunnugt um dvalarstað 
skattaðila, framteljanda eða umboðsmanns hans má þó skattstjóri gera breytingar án þess 
að tilkynna um þær. 

Sé gerð breyting á framtali eða sköttum eftir álagningu eða fari fram ný skattákvörðun, 
sbr. 1. og 2. mgr. þessarar greinar, skal gæta ákvæða 3. mgr. eftir því sem við á og senda 

tilkynningu um breytinguna í ábyrgðarbréfi. Tilkynning um skattbreytingu skal þó eigi send 
viðkomandi innheimtumanni fyrr en að loknum kærufresti til skattstjóra eða að loknum 
úrskurði kæru, hafi breytingin verið kærð, sbr. 99. gr. Samrit tilkynningar til innheimtu- 
manns ríkissjóðs skal sent til ríkisskattstjóra og ríkisendurskoðanda. 

Hafi skattstjóri grun um að veruleg skattsvik hafi verið framin skal hann tilkynna það 

skattrannsóknarstjóra sem ákveður hver annast skuli rannsókn í málinu. 

97. gr. 

Heimild til endurákvörðunar skatts skv. 96. gr. nær til skatts vegna tekna og eigna 
síðustu sex ára sem næst eru á undan því ári þegar endurákvörðun fer fram. 

Hafi skattaðili látið í té í framtali sínu eða fylgigögnum þess fullnægjandi upplýsingar, 

sem byggja mátti rétta álagningu á, er þó eigi heimilt að endurákvarða honum skatt nema 

vegna síðustu tveggja ára sem næst eru á undan því ári þegar endurákvörðun fer fram þótt í 

ljós komi að álagning hafi verið of lág.
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98. gr. 
Eigi síðar en 30. júní ár hvert skulu skattstjórar hafa lokið álagningu á skattaðila skv. 

95. gr. og eftir því sem við á skv. 3. mgr. 96. gr. og skulu skattstjórar þá semja og leggja fram 
til sýnis eigi síðar en 15 dögum fyrir lok kærufrests skv. 99. gr. álagningarskrá fyrir hvert 
sveitarfélag í umdæminu, en í henni skal tilgreina þá skatta sem á hvern gjaldanda hafa verið 
lagðir skv. lögum þessum. Senda skal hverjum skattaðila tilkynningu um þá skatta sem á 
hann hafa verið lagðir. Jafnframt skal skattstjóri auglýsa rækilega, m. a. í Lögbirtinga- 
blaðinu, að álagningu sé lokið svo og hvar og hvenær álagningarskrár liggi frammi. Þá skal 
skattstjóri senda viðkomandi innheimtumanni ríkissjóðs skrá um þá aðila, sem á hafa verið 

lagðir skattar, svo og samrit til ríkisskattstjóra og ríkisendurskoðanda. 

Þegar lokið er álagningu skatta og kærumeðferð, sbr. 99. gr., skulu skattstjórar semja og 
leggja fram skattskrá fyrir hvert sveitarfélag í umdæminu en í henni skal tilgreina álagðan 
tekjuskatt og eignarskatt hvers gjaldanda og aðra skatta eftir ákvörðun ríkisskattstjóra. 
Skattskrá skal liggja frammi til sýnis í tvær vikur á hentugum stað í hverju sveitarfélagi. 
Skattstjóri eða umboðsmaður hans auglýsir í tæka tíð hvar skattskrá liggur frammi. 

Kærur til skattstjóra 

99. gr. 

Nú telur skattaðili skatt sinn eða skattstofn, þar með talin rekstrartöp, eigi rétt ákveðinn 
og getur hann þá sent skriflega rökstudda kæru, studda nauðsynlegum gögnum, til skatt- 
stjóra eða umboðsmanns hans innan 30 daga frá og með dagsetningu auglýsingar skattstjóra 
um að álagningu skv. 1. mgr. 98. gr. sé lokið eða innan 30 daga frá og með póstlagningardegi 
tilkynningar um endurákvörðun. Skattframtal, sem berst eftir lok framtalsfrests, en áður en 
álagningu er lokið skv. 1. mgr. 98. gr., skal tekið sem kæra til skattstjóra hvort sem skattaðili 

kærir skattákvörðun eða ekki. Innan tveggja mánaða frá lokum kærufrests skal skattstjóri 

hafa úrskurðað kærur. Úrskurðir skattstjóra skulu rökstuddir og sendir kærendum í ábyrgð- 
arbréfi. Samrit úrskurða skulu þegar í stað send ríkisskattstjóra. Breytingar á skatti skal 
jafnframt senda viðkomandi innheimtumanni ríkissjóðs og samrit til ríkisskattstjóra og ríkis- 
endurskoðanda. 

Úrskurðir skulu uppkveðnir og undirritaðir af skattstjóra eða af þeim starfsmönnum 
hans sem fengið hafa sérstaka heimild ríkisskattstjóra til þess starfs. 

Kærur til ríkisskattanefndar 

100. gr. 

Úrskurði skattstjóra, sbr. 99. gr., má skjóta til ríkisskattanefndar. Kærufrestur skatt- 
aðila til ríkisskattanefndar skal vera 30 dagar frá póstlagningu úrskurðar skattstjóra. 

Ríkisskattstjóri hefur heimild til að skjóta úrskurði skattstjóra til ríkisskattanefndar á 
næstu þremur mánuðum eftir dagsetningu úrskurðar skattstjóra. 

Kærur skulu vera skriflegar og studdar þeim gögnum sem kærandi telur nauðsynleg. 

Ríkisskattanefnd skal tafarlaust senda ríkisskattstjóra endurrit kæru skattaðila ásamt 

endurriti af þeim gögnum sem kunna að fylgja kæru hans. Hafi ríkisskattstjóri kært úrskurð 
skattstjóra, sbr. 2. mgr. þessarar greinar, skal ríkisskattanefnd senda skattaðila endurrit 

kæru ásamt gögnum, sem henni kunna að hafa fylgt, og gefa honum kost á, innan hæfilegs 
frests, að koma fram með andsvör sín og gögn.
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Ríkisskattstjóri skal koma fram fyrir hönd fjármálaráðherra gagnvart ríkisskattanefnd. 
Hann skal rökstyðja kröfur sínar og rita greinargerð í málum að því marki sem hann telur 
ástæðu til. Greinargerð skal hann hafa sent ríkisskattanefnd innan mánaðar frá því að 
honum barst málið. 

Skattaðila er heimilt að krefjast þess að hann eða umboðsmaður hans með skriflegu 
umboði fái að flytja mál sitt fyrir ríkisskattanefnd. Ríkisskattanefnd getur einnig ákveðið 
sérstakan málflutning ef mál er flókið eða hefur að geyma vandasöm úrlausnarefni. Mál- 
flutningur má vera munnlegur ef ríkisskattanefnd ákveður. Um málflutning skulu gilda 
almennar reglur um málflutning fyrir héraðsdómi, eftir því sem við á. Í þessum málum er 
nefndin ekki bundin við þau tímatakmörk um afgreiðslu máls sem sett eru í 8. mgr. þessarar 
greinar. 

Nú telur nefndin mál ekki nægilega upplýst og getur hún þá beint til málsaðila að afla 
frekari gagna eða upplýsinga máli til skýringar. 

Berist ríkisskattanefnd kæra og hún er rökstudd með skattframtali, sem ekki hefur sætt 
efnisúrlausn hjá skattstjóra, getur nefndin sent kæruna til skattstjóra til uppkvaðningar 
kæruúrskurðar að nýju. Nefndin skal tilkynna skattaðila, umboðsmanni hans og ríkisskatt- 
stjóra um þá ákvörðun. Skattstjóri skal hafa kveðið upp kæruúrskurð í slíku máli innan 30 
daga frá því honum barst það til meðferðar. 

Ríkisskattanefnd skal hafa lagt úrskurði á allar kærur sex mánuðum eftir að þær bárust 
nefndinni. Úrskurðir nefndarinnar skulu rökstuddir þannig, að aðilar megi sjá á hvaða 
kæruatriðum og skattheimildum skattstofn eða álagning sé byggð. Breytingar á gjöldum skal 
tilkynna innheimtumanni skattsins og ríkisskattstjóra. Afrit úrskurða skal ríkisskattanefnd 
senda viðkomandi skattaðilum, skattstjóra og ríkisskattstjóra. 

Ríkisskattanefnd skal gefa út úrskurði nefndarinnar árlega. Heimilt er að stytta úrskurði 
útgáfu þessari, en tryggt skal að úrskurðir, sem almennt gildi hafa, birtist þar. 

Úrskurður ríkisskattanefndar er fullnaðarúrskurður um skattfjárhæð. Ágreining um 

skattskyldu og skattstofna má bera undir dómstóla. 
Ríkisskattanefnd skal úrskurða kærur um gjöld sem skattstjórar leggja á samkvæmt 

ákvæðum laga um þau efni. Gilda ákvæði þau, sem að framan eru rakin, um slíkar kærur, 
eftir því sem við á. Ríkisskattstjóri skal koma fram gagnvart ríkisskattanefnd fyrir hönd 
gjaldkrefjenda. 

XI KAFLI 

ÝMIS ÁKVÆÐI UM SKATTYFIRVÖLD 

Ríkisskattstjóri 

101. gr. 

Ríkisskattstjóri skal auk þeirra starfa, sem honum eru falin með öðrum ákvæðum laga 
þessara, hafa eftirlit með störfum skattstjóra og gæta þess að samræmi sé í störfum þeirra og 
ákvörðunum. Hann skal setja þeim framkvæmdar- og starfsreglur ásamt leiðbeiningum og 

verklagsreglum og kynna þeim úrskurði og dóma sem þýðingu kunna að hafa fyrir störf 
þeirra. Ríkisskattstjóri skal gefa út og hafa til sölu fyrir almenning reglur og gögn sem hann 
metur að rétt sé að kynnt skuli almenningi. 

Ríkisskattstjóri getur af sjálfsdáðum kannað framtöl aðila og hvert það atriði er varðar 
framkvæmd laga þessara og annarra laga um skatta og gjöld sem álögð eru af skattstjórum. 

Getur hann í því skyni krafist allra upplýsinga og gagna sem hann telur þörf á frá skattstjór- 
um, umboðsmönnum þeirra og aðilum sem um ræðir í 94. gr. 

A 33
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Telji ríkisskattstjóri ástæðu til að breyta ákvörðun skattstjóra um skattstofn eða skatt- 
álagningu samkvæmt lögum þessum og öðrum lögum um skatta og gjöld, sem skattstjórar 

leggja á, getur hann ákvarðað skattaðila skattstofn og skatt að nýju eða falið það skattstjóra, 
enda séu uppfyllt skilyrði 96. og 97. gr., ef um hækkun er að ræða. Heimilt er skattaðila að 
kæra breytingar eftir reglum 99. og 100. gr. 

Skattrannsóknarstjóri, skatteftirlit 

102. gr. 
Við embætti ríkisskattstjóra skal starfa rannsóknardeild er hafi með höndum skatteftirlit 

og rannsóknir samkvæmt lögum þessum. Skattrannsóknarstjóri stýrir starfsemi deildarinnar. 
Skattrannsóknarstjóri skal hafa með höndum skatteftirlit og rannsóknir samkvæmt 

lögum þessum og lögum um aðra skatta og gjöld sem á eru lögð af skattstjórum. Hann skal 
fylgjast með eftirlitsstörfum skattstjóra og afla upplýsinga um þau, leiðbeina skattstjórum 
um eftirlitsaðgerðir og veita þeim upplýsingar um atvinnugreinar, atvinnuvegi eða önnur 
atriði sem þýðingu hafa við skatteftirlit. 

Skattrannsóknarstjóri getur hafið rannsókn á hverju því atriði er varðar skatta lagða á 
samkvæmt lögum þessum eða aðra skatta og gjöld, sbr. 2 mgr. þessarar greinar. Hann skal 
annast rannsóknir eftir kröfu ríkisskattstjóra og hann skal annast rannsóknir í málum sem til 
hans er vísað, sbr. 4. mgr. 96. gr., nema hann feli skattstjóra rannsóknina. Hann getur einnig 
falið skattstjórum athugun eða rannsókn á hverju því atriði sem um er getið í þessari 
málsgrein. 

Þegar aðgerðir skattrannsóknarstjóra gefa tilefni til endurákvörðunar á sköttum, sbr. 2. 
mgr. þessarar greinar, skal ríkisskattstjóri annast endurákvörðunina, sbr. 3. mgr. 101. gr., 

nema hann feli hana skattstjóra. 

Vanhæfi skattyfirvalda 
103. gr. 

Eigi má maður taka þátt í rannsókn eða annarri meðferð máls, hvorki skattákvörðun né 
kæru, ef honum hefði borið að víkja sæti sem héraðsdómara í málinu. 

Gerðabækur 

104. gr. 

Skattstjórar, skattrannsóknarstjóri, ríkisskattstjóri og ríkisskattanefnd skulu halda 

gerðabækur um þau atriði og í því formi, er fjármálaráðherra gefur fyrirmæli um. 

Eftirlit fjármálaráðherra 

105. gr. 

Fjármálaráðherra hefur eftirlit með því að skattstjórar, skattrannsóknarstjóri og ríkis- 
skattstjóri ræki skyldur sínar. Hann hefur rétt til að fá til athugunar skattframtöl og gögn 
varðandi þau og krefja framangreinda aðila skýringa á öllu því er framkvæmd laga þessara 

varðar. 
Ráðherra skal enn fremur fylgjast með því að ríkisskattanefnd ræki skyldur sínar og skal 

nefndin senda ráðherra árlega skýrslu um störf sín.
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XII KAFLI 

VIÐURLÖG OG MÁLSMEÐFERÐ 

Álag 

106. gr. 

Telji framtalsskyldur aðili ekki fram til skatts innan tilskilins frests má skattstjóri bæta 

25% álagi við þá skattstofna sem hann áætlar. Berist framtal, sem álagning verður byggð á, 
eftir lok framtalsfrests, en áður en álagningu skattstjóra er lokið, má þó aðeins bæta 1% 
álagi á skattstofna fyrir hvern dag sem skil hafa dregist fram yfir frestinn, þó ekki hærra álagi 

en 15%. 
Séu annmarkar á framtali, sbr. 96. gr., eða einstakir liðir ranglega fram taldir má 

skattstjóri bæta 25% álagi við áætlaða eða vantalda skattstofna. Bæti skattaðili úr annmörk- 
um eða leiðrétti einstaka liði á framtali áður en álagning fer fram, má skattstjóri þó eigi beita 

hærra álagi en 15%. 
Fella skal niður álag samkvæmt grein þessari ef skattaðili færir rök að því að honum 

verði eigi kennt um annmarka á framtali eða vanskil þess, að óviðráðanleg atvik hafi hamlað 

því að hann skilaði framtali á réttum tíma, bætti úr annmörkum á framtali eða leiðrétti 

einstaka liði þess. 
Um kæru til skattstjóra og ríkisskattanefndar fer eftir ákvæðum 99. og 100. gr. laganna. 

Refsingar 

107. gr. 

Skýri skattaðili af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi rangt eða villandi frá einhverju 

því sem máli skiptir um tekjuskatt hans eða eignarskatt skal hann greiða sekt allt að tífaldri 

þeirri skattfjárhæð sem undan var dregin. Einnig má, að fullnægðum sömu saknæmisskilyrð- 

um, sekta skattaðila, sem ekki hefur talið fram til skatts, um allt að tífalda þá skattfjár- 

hæð sem áætlun reyndist of lág, ef skattur er reiknaður að nýju skv. 2. mgr. 96. gr. Skattur af 

álagi skv. 106. gr. dregst frá sektarfjárhæð. 
Skýri framteljandi rangt eða villandi frá einhverjum atriðum er varða framtal hans, má 

gera honum sekt allt að 10 000 kr., enda þótt upplýsingarnar hafi ekki áhrif á skattskyldu 

hans eða skattgreiðslur. 

Verði brot skv. 1. mgr. uppvíst við skipti dánarbús skal úr búinu greiða sekt allt að 

fjórfaldri þeirri skattfjárhæð sem undan var dregin. Sé svo ástatt sem í 2. mgr. segir má gera 

búinu sekt allt að 5 000 kr. 
Hver sá sem af ásetningi eða stórkostlegu hirðuleysi lætur skattyfirvöldum í té rangar 

eða villandi upplýsingar eða gögn um atriði varðandi skattframtöl annarra aðila eða gegnir 

ekki skyldu sinni samkvæmt 92. gr., skal greiða sekt allt að jafnhárri þeirri fjárhæð er undan 

skyldi dregin með upplýsingunum eða vanrækt var að gefa upplýsingar um. Sömu sekt skal 

sá sæta sem aðstoðar við ranga eða villandi skýrslugjöf til skattyfirvalda. Að öðru leyti skal 

hver sá sem vísvitandi vanrækir skyldu sína samkvæmt ákvæðum 91. og 94. gr. greiða sekt 

allt að 10 000 kr. 
Sektir má jafnt gera lögaðila sem einstaklingi. Hafi fyrirsvarsmaður félags, stofnunar, 

samtaka eða annars lögaðila framið brot, sem refsivert er skv. 4. mgr. þessarar greinar, má
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einnig gera lögaðila þeim sem í hlut á sekt og sviptingu starfsréttinda, enda sé brotið drýgt til 
hagsbóta fyrir lögaðilann eða hann hefur notið hagnaðar af brotinu. 

Sé brotið ítrekað eða sakir miklar að öðru leyti varðar brot auk sektar varðhaldi eða 
fangelsi allt að 6 árum. 

Tilraun og hlutdeild í brotum á lögum þessum er refsiverð, eftir því sem segir í III kafla 

almennra hegningarlaga, og varða slík brot sektum allt að 10 000 kr. nema öðruvísi sé 
ákveðið í grein þessari. 

Málsmeðferð og opinber rannsókn. Fyrningarreglur 

108. gr. 
Ríkisskattanefnd úrskurðar sektir skv. 107. gr. nema máli sé vísað til opinberrar rann- 

sóknar og dómsmeðferðar skv. 2. mgr. Við meðferð mála hjá nefndinni skal gæta ákvæða 
100. gr. eftir því sem við á og veita sakborningi færi á að taka til varna. Skattrannóknarstjóri 
kemur fram af hálfu hins opinbera fyrir nefndinni þegar hún úrskurðar sektir. Úrskurðir 
nefndarinnar eru fullnaðarúrskurðir. 

Rannsóknarlögregla ríkisins fer með frumrannsókn opinberra mála út af brotum á 
lögum þessum. Skattrannsóknarstjóri getur vísað máli til opinberrar rannsóknar af sjálfs- 
dáðum svo og eftir ósk sökunauts, ef hann vill eigi hlíta því að mál verði afgreidd af 
ríkisskattanefnd skv. 1. mgr. 

Mál út af brotum gegn skattalöggjöf skulu sæta meðferð opinberra mála og skulu rekin 
fyrir sakadómi. Skattkröfu má hafa uppi, rannsaka og dæma í slíkum málum, sbr. XVII 
kafla laga um meðferð opinberra mála, eftir því sem við á. 

Sektir fyrir brot gegn lögum þessum renna í ríkissjóð. 
Vararefsing fylgir ekki sektarúrskurðum ríkisskattanefndar. Um innheimtu sekta, er 

ríkisskattanefnd úrskurðar, gilda sömu reglur og um skatta skv. lögum þessum, þar á meðal 
um lögtaksrétt. 

Sök samkvæmt 107. gr. fyrnist á sex árum miðað við upphaf rannsóknar, enda verði 
ekki óeðlilegar tafir á rannsókn máls eða ákvörðun refsingar. 

XIII KAFLI 

INNHEIMTA OG ÁBYRGÐ 

Innheimtuaðilar 
109. gr. 

Skattar álagðir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð og hafa lögreglustjórar á 
hendi innheimtu þeirra, sbr. þó 2—4. mgr. þessarar greinar. 

Fjármálaráðherra getur ákveðið með reglugerð að fela öðrum aðila en lögreglustjóra 

innheimtu skatta samkvæmt lögum þessum í tilteknu umdæmi eða umdæmum. Á sama hátt 
getur ráðherra ákveðið að sami innheimtumaður annist innheimtu í fleiri en einu umdæmi. 

Þá er fjármálaráðherra, sveitarstjórnum og forráðamönnum annarra opinberra stofnana 
heimilt að semja svo um að innheimta skuli í einu lagi öll gjöld sem greiða ber þessum 
aðilum. Má fela gjaldheimtuna innheimtumanni ríkissjóðs, sveitarfélagi eða sérstakri inn- 
heimtustofnun. Allar heimildir og skyldur innheimtumanna ríkissjóðs, sveitarfélaga og 
stofnana vegna gjaldheimtu skulu þá færast til þess aðila sem tekur gjaldheimtuna að sér.
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Fjármálaráðherra skal setja nánari ákvæði með reglugerð um framkvæmd slíkrar sam- 
eiginlegrar gjaldheimtu, m. a. um samræmingu gjalddaga einstakra opinberra gjalda sem 

innheimt verða með þessum hætti, um samræmingu dráttarvaxtareglna og um skyldur 

launagreiðenda. 

Gjalddagar 

110. gr. 

Tekjuskattur og eignarskattur hvers gjaldanda skal greiddur á tíu gjalddögum á ári 

hverju. Eru gjalddagar fyrsti dagur hvers mánaðar nema mánuðina janúar og júlí. 

Þar til álagning liggur fyrir skal gjaldanda gert að greiða á hverjum gjalddaga ákveðinn 

hundraðshluta skatta er honum bar að greiða næstliðið ár. Skal þessi hundraðshluti ákveðinn 

með reglugerð fyrir hvert ár og skal við ákvörðun hans gæta tekjubreytinga, sem orðið hafa, 

svo og almenns efnahagsástands. 
Hafi tekjur gjaldanda á liðnu ári verið mun lægri en á næsta ári þar áður eða ástæður 

hans hafa með öðrum hætti breyst mjög má lækka mánaðarlega fyrirframgreiðslu samkvæmt 

nánari ákvörðun í reglugerð. 
Álagða skatta, að frádregnu því sem greiða ber fyrir álagningu skv. 2. mgr. þessarar 

greinar, skal greiða með sem næst jöfnum greiðslum á þeim gjalddögum sem eftir eru á árinu 

þegar álagning fer fram. 
Vangreiðsla að hluta veldur því að skattar gjaldandans falla í eindaga 15 dögum eftir 

gjalddagann, þó ekki fyrr en 15. næsta mánaðar eftir að álagningu er lokið. 

Séu skattar gjaldanda hækkaðir eftir álagningu fellur viðbótarfjárhæðin í gjalddaga 10 

dögum eftir að gjaldanda var tilkynnt um hækkunina. 
Þeim erlendu ríkisborgurum eða ríkisfangslausu mönnum, er fengið hafa dvalar- eða 

landvistarleyfi hér á landi um tiltekinn tíma, er skylt að gera full skil á tekju- og eignarskatti 

sínum fyrir brottför af landinu. 
Ráðherra er heimilt að ákveða með reglugerð sams konar fyrirkomulag og ákveðið er í 

þessari grein á fyrirframinnheimtu annarra þinggjalda. 

111. gr. 

Áfrýjun skattákvörðunar eða deila um skattskyldu frestar ekki eindaga tekju- eða 

eignarskatts né leysir undan neinum viðurlögum sem lögð eru við vangreiðslu hans. Víkja 

má frá þessu, ef sérstaklega stendur á, samkvæmt ákvörðun fjármálaráðherra. Ef skattur er 

lækkaður eftir úrskurði eða dómi eða fellur niður skal endurgreiðsla þegar fara fram. 

Vextir 

112. gr. 

Sé skattur ekki greiddur innan mánaðar frá gjalddaga skal greiða ríkissjóði dráttarvexti 

af því sem gjaldfallið er. Með gjalddaga í þessu sambandi er átt við reglulega gjalddaga skv. 

1—4. og 6—8. mgr. 110. gr., en gjaldfelling vegna vangreiðslu á hluta skv. 5. mgr. 110. gr. 

hefur ekki áhrif á dráttarvaxtaútreikning. Dráttarvextir eru þeir sömu og hjá innlánsstofn- 

unum, sbr. 13. gr. laga nr. 10/1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. 

Nú verður ljóst, þegar álagningu skatta lýkur eða við endurákvörðun skatta, að 

gjaldandi hefur greitt meira en endanlega álögðum sköttum nemur og skal þá endurgreiða 

það sem ofgreitt var ásamt vöxtum fyrir það tímabil sem féð var í vörslu ríkissjóðs. Skulu
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vextir þessir jafnháir vöxtum sem greiddir eru af almennum sparisjóðsinnstæðum, sbr. 13. 
gr. laga nr. 10/1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. 

Skyldur launagreiðanda 

113. gr. 
Allir þeir er hafa menn í þjónustu sinni og greiða laun fyrir starfa, sbr. 1. mgr. 92. gr.. 

skulu senda innheimtumanni skrá um alla launþega sína. Eru launagreiðendur skyldir að 
halda eftir af kaupi launþega til lúkningar gjöldum þeirra aðila sem launþegar bera sjálf- 
skuldarábyrgð á. Aldrei skulu launagreiðendur þó halda eftir meira en nemur 75% af 
heildarlaunagreiðslu hverju sinni til greiðslu á gjöldum skv. lögum þessum og gjöldum skv. 
IV. kafla laga nr. 73/1980. Skulu í reglugerð sett nánari ákvæði um framkvæmd þessarar 
greinar. 

Hafi launagreiðandi vanrækt að halda eftir af launum ber hann sjálfskuldarábyrgð á 
greiðslu þess fjár. 

Krafa vegna fjár, sem launagreiðandi hefur haldið eftir eða bar að halda eftir samkvæmt 
þessari grein, nýtur lögtaksréttar hjá launagreiðanda. 

Launagreiðandi, sem eigi hefur skilað á réttum degi fé er hann hefur haldið eftir eða bar 
að halda eftir af launum, skal greiða dráttarvexti skv. 1. mgr. 112. gr. frá þeim degi sem skila 
átti fénu til innheimtumanns. 

Ábyrgð á skattgreiðslum 
114. gr. 

Hjón, sbr. 63. og 81. gr., bera óskipta ábyrgð á greiðslum skatta sem á þau eru lagðir og 
getur innheimtumaður ríkissjóðs gengið að hvoru hjóna um sig til greiðslu á sköttum þeirra 
beggja. Rétt er því hjóna, er skattgreiðslur annast, að krefjast endurgreiðslu af hinu hjóna á 
þeim hluta skatts er það hefur greitt umfram það sem að réttum hlutföllum kemur í þess hlut 
miðað við tekjur og eign hvors hjóna. 

Þeir, sem hafa á hendi fjárforræði ólögráða manna, bera ábyrgð á skattgreiðslum þeirra. 
Eigendur sameignarfélags, sem er sjálfstæður skattaðili, bera óskipta ábyrgð á skattgreiðsl- 
um þess. Erfingjar í dánarbúi, sem skipt er einkaskiptum, bera óskipta ábyrgð á skattgreiðsl- 
um hins látna og dánarbúsins. Stjórnarmenn félaga, sjóða og stofnana, sbr. 5. tl. 1. mgr. 2. 
gr. og 4. tl. 3. gr., bera óskipta ábyrgð á skattgreiðslum þessara lögaðila. 

Þeir sem hafa í þjónustu sinni erlenda ríkisborgara eða ríkisfangslausa menn, er fengið 
hafa landvistar- eða dvalarleyfi hér á landi um tiltekinn tíma, bera ábyrgð á skattgreiðslum 
þeirra. Þeir sem greiða aðilum, sem ekki eru heimilisfastir hér á landi, gjald fyrir leigu eða 
afnot af lausafé, einkaleyfi, framleiðslurétti, útgáfurétti eða sérþekkingu, arð af hlutafé eða 
endurgjald fyrir starfsemi eða þjónustu eða aðrar greiðslur, sem um er rætt í 3. gr., bera 
ábyrgð á sköttum viðtakenda vegna þessara greiðslna. 

Óheimilt er að slíta félagi fyrr en allir skattar þess hafa verið að fullu greiddir. Hafi 
félagi verið slitið án þess að skattar hafi verið greiddir bera skilanefndarmenn búskipta 
ábyrgð á skattgreiðslum. 

Gera má lögtak hjá þeim, sem ábyrgð ber á skatti, til tryggingar þeim sköttum er hann 
ber ábyrgð á samkvæmt ákvæðum þessarar greinar. 

Með ábyrgð samkvæmt þessari grein er átt við sjálfskuldarábyrgð. 
Fjármálaráðherra er heimilt að krefjast þess að aðilar, sem um ræðir í 3. gr., setji
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tryggingu fyrir væntanlegum sköttum sínum og gjöldum svo og fyrir skattgreiðslum annarra 
aðila sem þeir eru ábyrgir fyrir. 

XIV KAFLI 

ÝMIS ÁKVÆÐI 

115. gr. 

Skattstjórum, umboðsmönnum skattstjóra, ríkisskattstjóra, skattrannsóknarstjóra og 

ríkisskattanefnd er bannað, að viðlagðri ábyrgð eftir ákvæðum almennra hegningarlaga um 
brot í opinberu starfi, að skýra óviðkomandi mönnum frá því er þeir komast að í sýslan sinni 
um tekjur og efnahag skattaðila. Hið sama gildir um þá er veita þessum aðilum aðstoð við 
starf þeirra eða á annan hátt fjalla um skattframtöl. Þagnarskyldan helst þó menn þessir láti 
af störfum. 

Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. skulu skattyfirvöld gefa Hagstofu Íslands og Þjóðhagsstofnun 

skýrslur, í því formi er þeir aðilar ákveða, um framtaldar tekjur og eignir, álagða skatta og 
önnur atriði er varða skýrslugerð þeirra. Þá er skattyfirvöldum heimilt að veita gjaldeyris- 
eftirliti Seðlabanka Íslands upplýsingar er nauðsynlegar eru til eftirlits með gjaldeyrismálum, 
enda standi ákvæði milliríkjasamninga ekki í vegi fyrir því. 

116. gr. 
Ríkisskattstjóri skal árlega gefa út reglur um mat á hlunnindum, sbr. 7. gr., og öðrum 

tekjum og frádrætti sem meta þarf til verðs samkvæmt lögum þessum. 

117. gr. 
Ríkisstjórninni er heimit að gera samninga við stjórnir annarra ríkja um gagnkvæmar 

ívilnanir á tekju- og eignarskatti erlendra og íslenskra skattaðila sem eftir gildandi skattalög- 

gjöf ríkjanna eiga að greiða skatt af sömu tekjum eða eignum bæði á Íslandi og erlendis. 

Enn fremur er ríkisstjórninni heimilt að gera samninga um gagnkvæm upplýsingaskipti 
og um innheimtu opinberra gjalda við önnur ríki. 

Nú er eigi fyrir hendi samningur við annað ríki um að komast hjá tvísköttun á tekjur og 
eignir skv. 1. mgr. og skattaðili, sem skattskyldur er hér á landi skv. 1. og 2. gr., greiðir til 
opinberra aðila í öðru ríki skatta af tekjum sínum og eignum sem skattskyldar eru hér á landi 
og er þá ríkisskattstjóra heimilt, samkvæmt umsókn skattaðila eða ábendingu skattstjóra, að 
lækka tekjuskatt og eignarskatt hans hér á landi með hliðsjón af þessum skattgreiðslum 
hans. 

118. gr. 

Heimilt er fjármálaráðherra að breyta tímaákvörðunum og frestum sem um ræðir í 93., 

98., 99. og 100. gr. ef brýna nauðsyn ber til. 

119. gr. 

Fjármálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd þessara laga, svo 

sem nánar um ákvörðun tekna og eigna, störf skattstjóra, skattrannsóknarstjóra, ríkisskatt- 

stjóra og ríkisskattanefndar. 

Ráðherra getur kveðið á í reglugerð um sérstakt bókhald framtalsskyldra aðila, þar á 

meðal birgðabókhald. Einnig getur hann kveðið á um form reikningsskila og geymslu bók- 

halds og annarra ganga er varða skattframiðl.
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120. gr. 
Fjármálaráðherra er heimilt að ákveða, fyrir eitt ár í senn, að vinningar í tilteknum 

happdrættum teljist ekki til skattskyldra tekna, enda sé öllum ágóða af happdrættunum varið 

til menningarmála, mannúðarmála eða kirkjulegrar starfsemi. 

121. gr. 
Skylt er að hækka eða lækka fjárhæðir, sem um ræðir í 2. tl. B-liðs, 1.,3. og 4. tl. C-liðs,3. 

tl. D-liðs og 1. og 2. tl. F-liðs 1. mgr. 30. gr., 2. mgr. 30. gr., 41. gr., 1. mgr. 67. gr., 68 gr., 
69. gr. og 83. gr., í samræmi við skattvísitölu sem ákveðin skal í fjárlögum ár hvert, í fyrsta 
sinn í fjárlögum fyrir árið 1981. 

122. gr. 

Nú hafa undirskattanefndum eða yfirskattanefndum verið falin sérstök störf samkvæmt 
öðrum lögum eða reglugerðum og skulu þá skattstjórar leysa þau störf af hendi uns öðruvísi 

verður ákveðið. 

123. gr. 
Ákvæði 2. mgr. 3. tl. C-liðs 1. mgr. 30. gr. og ákvæði 3. tl. E-liðs 1. mgr. 30. gr. skulu 

eigi koma til framkvæmda fyrr en við álagningu skatta á árinu 1982 vegna tekna ársins 1981. 

Ákvæði til bráðabirgða 

I 
Sameignarfélög með ótakmarkaðri ábyrgð félagsaðila, sem stofnuð hafa verið fyrir 

gildistöku laga þessara og verið hafa sjálfstæðir skattaðilar en fullnægja ekki skilyrðum 3. tl. 

1. mgr. 2. gr., skulu eigi síðar en með skattframtali sínu á árinu 1980 senda skattstjóra þar 

tilgreind gögn um að skilyrðum hafi verið fullnægt, æski þau þess að teljast áfram sjálfstæðir 
skattaðilar. 

il 
Úthlutun jöfnunarhlutabréfa, sem byggð er á raunverulegu verðmæti hreinnar eignar 

félags í árslok 1978 að teknu tilliti til opinberra gjalda sem tengd eru því ári, er ávallt heimil 
án þess að hún teljist til arðs, sbr. 9. gr. Til hreinnar eignar félags í þessu sambandi telst þó 
ekki varasjóður sem myndaður hefur verið samkvæmt eldri skattalögum, sbr. einnig 12. tl. 1. 
mgr. 31. gr. Skattfrelsi slíkrar úthlutunar er því skilyrði bundið að hún hafi ekki í för með sér 
breytta eignarhlutdeild hlutareigenda eða hluthafa í hlutafélagi. 

Um úthlutun jöfnunarhlutabréfa, sem byggð er á breytingu hreinnar eignar eftir árslok 

1978, fer eftir ákvæðum 9. gr. 

1! 
Yfirfæranleg rekstrartöp, sem myndast hafa fyrir ársbyrjun 1979, sbr. 2. mgr. B-liðs 11. 

gr. laga nr. 68/1971, skal heimilt að flytja milli ára og draga frá tekjum, sbr. ákvæði 7. 
töluliðs 1. mgr. 31. gr., og skulu þau framreiknuð með sama stuðli og gildir um tap ársins 
1979. 

IV 
Á árinu 1979 skal framkvæma endurmat á þeim fyrnanlegu eignum, sbr. 32. gr. þessara 

laga og 15. gr. laga nr. 68/1971, sbr. 7. gr. laga nr. 7/1972, sem voru í eigu skattaðila í byrjun 
þess árs.
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Endurmatið skal þannig framkvæmt að kostnaðarverði (stofnverði) skal breytt eftir 
verðbreytingarstuðli fyrir hvert ár. Kostnaðarverð, þannig framreiknað, myndar nýjan 
fyrningargrunn sem fyrning reiknast af, í fyrsta sinn á árinu 1979. Hafi gengistap eða verð- 
bætur af skuldum verið fært til hækkunar heildarfyrningarverði eigna fyrir gildistöku laga 
þessara, sbr. 15. gr. laga nr. 68/1971, skal það ekki teljast til kostnaðarverðs í þessu 
sambandi og fer um meðferð þess eftir ákvæði til bráðabirgða VII. 

Til frádráttar framreiknuðu stofnverði reiknast sá hundraðshluti fyrninga af stofn- 
verðinu, sem um getur í 38. gr., eftir því sem við á, fyrir hvert ár frá og með kaup- eða 
byggingarári til ársloka 1978. Auk þessara fyrninga reiknast til frádráttar áður fengnar 

fyrningar á tekjuárunum 1971 til 1978 vegna þessara eigna samkvæmt ákvæðum lokamáls- 
greinar D-liðs 15. gr. laga nr. 68/1971 og skulu þær margfaldaðar með verðbreytingarstuðli 
þess árs þegar þær voru notaðar. Samtala þessara fyrninga telst fengin heildarfyrning, en hún 
skal þó aldrei vera hærri en 90% af framreiknuðu stofnverði, sbr. 45. gr. þessara laga. 

Mismunur fyrningargrunns, sbr. 2. mgr. þessarar greinar, og framreiknaðra fyrninga, 
sbr. 3. mgr., telst eftirstöðvar fyrningarverðs. Fyrningargrunnur og fengnar fyrningar 
breytast síðan árlega, sbr. 26. gr. Aðrar áður fengnar fyrningar skv. 15. gr. laga nr. 68/1971, 
sbr. 7. gr. laga nr. 7/1972, skulu ekki hafa áhrif á eftirstöðvar fyrningarverðs í þessu 

sambandi. 
Ríkisskattstjóri skal fyrir árslok 1979 reikna verðbreytingarstuðul fyrir eignir sem 

skattaðili hefur eignast á árunum 1964 til 1978. Stuðullinn skal miðast við breytingu á 

meðaltalsbyggingarvísitölu milli ára, sbr. nú lög nr. 93/1975. Hafi skattaðili eignast fyrnan- 

legar eignir skv. 1., 3., 4. eða 5. tl. 32. gr. þessara laga fyrir ársbyrjun 1964 skulu þær ekki 
endurmetnar samkvæmt þessu ákvæði. Þegar endurmetnar eru eignir skv. 2. tl. 32. gr., sem 
verið hafa í eigu skattaðila í fimmtán ár eða lengur, skal ríkisskattstjóri reikna stuðul til 
notkunar í því sambandi og skal hann hafa sömu viðmiðun og um getur í upphafi þessarar 
málsgreinar. Liggi byggingarvísitala ekki fyrir skal stuðullinn reiknaður eftir hliðstæðum 
upplýsingum og skal ríkisskattstjóri hafa samráð við Hagstofu Íslands við útreikninginn. 

Endurmatsverð mannvirkja, sbr. 2. tl. 32. gr., er skattaðila heimilt að ákveða jafnt 
gildandi fasteignamati í árslok 1979 í stað framreiknaðs kostnaðarverðs (stofnverðs). Sé 
þessi heimild notuð myndar fasteignamatið nýjan fyrningargrunn. Fengnar fyrningar á 

tekjuárunum 1971 til 1978 vegna þessara eigna samkvæmt ákvæðum lokamálsgreinar D-liðs 

15. gr. laga nr. 68/1971 skulu margfaldaðar með verðbreytingarstuðli þess árs þegar þær 

voru notaðar. Samtala þessara fyrninga, þannig framreiknaðra, telst fengin heildarfyrning. 
Aðrar áður fengnar fyrningar skv. 15. gr. laga nr. 68/1971, með síðari breytingum, skulu 
ekki hafa áhrif á eftirstöðvar fyrningarverðs þegar fasteignamatið er notað sem endurmats- 
verð samkvæmt þessari málsgrein. 

Reglur þessa ákvæðis gilda einnig um endurmat ófyrnanlegra eigna eftir því sem við á. 
Skattaðilar, sem eiga eignir í ársbyrjun 1979 sem ber að endurmeta, skulu senda skatt- 

stjóra eigi síðar en með skattframtali 1980, greinargerð um endurmatið í því formi sem 
ríkisskattstjóri ákveður. 

Á árinu 1979 skal útreikningurskv. 53. gr. miðast við verðbreytingarstuðul þess árs, en það 
skal vera sami stuðull og notaður er til framreiknings á eignum sem aflað er á árinu 1978. 

Endurmatsbreyting samkvæmt þessu ákvæði telst ekki til tekna heldur færist í sérstakan 

reikning, endurmatsreikning, sem telst til eigin fjár.
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v 
Við ákvörðun á söluhagnaði eigna, sem skattaðili hefur eignast fyrir árið 1979, skal 

stofnverð þeirra framreiknað eftir sömu verðbreytingarstuðlum og með sama hætti og 
endurmetið er samkvæmt ákvæði til bráðabirgða IV eftir því sem við á. Eftir þann tíma gilda 
ákvæði 26. gr. um beitingu verðbreytingarstuðuls. Sé um sölu á fyrnanlegum eignum að ræða 
fer á sama hátt um framreikning fyrninga umræddra eigna. 

Þegar eignir skv. 1.,3., 4. og 5. tl. 32. gr., sem skattaðili eignaðist fyrir ársbyrjun 1964, 
eru seldar, skal framreikna stofnverð þeirra frá kaupári til söluárs með verðbreytingarstuðli 
kaupárs og telst söluhagnaður þá mismunur á söluverði og 10% af þannig framreiknuðu 
stofnverði. 

vI 
Komi í ljós á skattframtali fyrir tekjuárið 1979 að skattaðili hafi ekki talið fram til skatts 

á liðnum árum eignir sem um ræðir í 78. gr. eða tekjur af þeim, sem skattfrjálsar hafa verið 
við viss skilyrði, skal eigi lagður eignarskattur vegna fyrri ára á hinar óframtöldu fjárhæðir né 
tekjuskattur á tekjur af fjármunum þessum, enda hafi eignir þessar myndast fyrir ársbyrjun 

1978. 

vil 
Þann hluta gengistaps eða verðbóta sem fallið hefur á skuldir fyrir gildistöku laga 

þessara og enn er ógjaldfærður, sbr. 15. gr. laga nr. 68/1971, skal gjaldfæra sérstaklega án 
endurmats með sama hætti og gert hefur verið samkvæmt eldri lögum. Þó skal skattaðila 
jafnan vera heimilt að gjaldfæra eftirstöðvarnar með jöfnum fjárhæðum á fimm árum, í 
fyrsta sinn á árinu 1979. 

Ákvæði þetta gildir um gengistap og verðbætur hvort sem það hefur verið fært til 
hækkunar á heildarfyrningarverði eða fyrnt sérstaklega. 

Gengistap og verðbætur, er um ræðir í þessu ákvæði, skulu ekki teljast til skattskyldrar 
eignar. 

Vill 
Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 3. tl. 1. mgr. 31. gr. og 4. tl. 74. gr. skal heimilt að færa 

matsverð vörubirgða í árslok 1979 niður um 25%. Síðan skal hámark niðurfærsluheimild- 
arinnar lækka um 5% árlega uns 10% markinu er náð í árslok 1982. 

IX 
Hafi skattaðili fyrir gildistöku laga þessara notað heimild í 11. mgr. E-liðs 1. mgr. 7. gr. 

laga nr. 68/1971 til frestunar skattlagningar söluhagnaðar og slíkur hagnaður hefur ekki 
verið tekjufærður í árslok 1978 skal hækka hann eða lækka samkvæmt verðbreytingarstuðli 
eftir ákvæðum 26. gr. fram til þess árs þegar hann er tekjufærður. Heimilt er skattaðila að 

fyrna eignir þær, sem um ræðir í 32. gr. þessara laga, um fjárhæð sem nemur hinum skatt- 

skylda söluhagnaði framreiknuðum á því ári þegar söluhagnaðurinn færist til tekna. Ákvæði 
þessara laga um tímalengd frestunar talið frá söluári gilda einnig um ótekjufærðan söluhagn- 
að samkvæmt eldri lögum.
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X 
Þrátt fyrir ákvæði XIII kafla laga þessara skulu lög nr. 1/1980 gilda, eftir því sem við á, 

um greiðslu opinberra gjalda á fyrri hluta ársins 1980. 

XI 
Þrátt fyrir ákvæði III kafla laga nr. 51/1968 um bókhald, XII kafla laga nr. 32/1978 um 

hlutafélög og laga nr. 46/1937 um samvinnufélög, sbr. 2. málslið 1. mgr. 91. gr. þessara laga, 
er öllum bókhaldsskyldum aðilum heimilt að miða gerð ársreikninga sinna við ákvæði 
þessara laga að því er varðar endurmat, fyrningar og færslu vegna verðbreytinga. Lögin 
raska þó ekki ákvæðum tilvitnaðra laga um að eignir í ársreikningi skuli ekki tilfæra með 
hærra verði en raunverulega svarar til verðmætis þeirra. 

XI 
Við skattlagningu á árinu 1981 vegna tekna ársins 1980 skulu lán með sjálfskuldar- 

ábyrgð til tveggja ára eða lengri tíma lögð að jöfnu við sambærileg fasteignaveðlán að því er 
varðar frádráttarbærni vaxtagjalda, sbr. 1. tölulið E-liðs 1. mgr. 30. gr. laga þessara. 

XII 
Ríkisskattstjóri getur veitt gjaldendum heimild til fyrningar skv. 1. mgr. 44. gr. vegna 

rekstrarársins 1979, enda komi fram umsókn um það frá gjaldanda. 
Fjármálaráðherra skal fela ríkisskattstjóra að kanna í hvaða mæli reglur laga nr. 40/ 

1978 með síðari breytingum, er lúta að fyrningum af endurmetnu stofnverði, meðferð fjár- 
magnskostnaðar og reiknuðum verðbreytingarfærslum, hafa leitt til verulegrar þyngingar á 
skattbyrði miðað við reglur eldri laga hjá einstökum hópum manna er stunda atvinnurekstur 

eða sjálfstæða starfsemi. Skal könnum þessari lokið fyrir nóvemberlok 1981 og skulu niður- 
stöður hennar lagðar fyrir Alþingi. 

Ákvæði 1. mgr. 98. gr. varðandi samningu og framlagningu álagningarskrár öðlist ekki 
gildi fyrr en við álagningu 1982 vegna tekna ársins 1981 og eigna í lok þess árs. 

Gjört í Reykjavík 14. september 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S) 

Ragnar Arnalds.
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FORSETABRÉF 

um að Alþingi skuli koma saman til fundar laugardaginn 10. október 1981. 

ForsETr ÍsLanDs 
gjörir kunnugt: Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra, að Alþingi 

skuli koma saman til fundar laugardaginn 10. október 1981. 

Um leið og ég birti þetta, er öllum sem setu eiga á Alþingi, boðið að koma nefndan 
dag til Reykjavíkur og verður þá Alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í Dóm- 
kirkjunni sem hefst kl. 13.30. 

Gjört í Reykjavík, 14. september 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Gunnar Thoroddsen. 
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LÖG 

um dýralækna. 

Forseti ÍsLanns 
gjörir kunnugt: Að ég samkvæmt 5. gr. laga nr. 74 31. maí 1976, um breyting á lögum 

nr. 31 5. maí 1970 um dýralækna, hef látið fella meginmál hinna fyrrgreindu 
laga, svo og meginmál laga nr. 38 24. maí 1972, laga nr. 43 7. maí 1974, laga 
nr. 34 23. maí 1975 og laga nr. 35 23. maí 1975, inn í lög nr. 31 5. maí 1970, og 

gef þau út svo breytt sem lög um dýralækna: 

1. gr. 
Í lögum þessum eru þeir einir taldir dýralæknar, sem lokið hafa prófum við 

dýralæknaháskóla, sem viðurkenndur er af íslenskum stjórnvöldum, og sem hlotið 
hafa lækningaleyfi hjá landbúnaðarráðuneytinu með þeim skilyrðum og skuldbind- 
ingum, sem sett kunna að vera í því efni á hverjum tíma og að fengnum meðmælum 

yfirdýralæknis. 

2. gr. 
Dýralæknisumdæmi í landinu skulu vera sem hér segir: 

Gullbringu- og Kjósarsýsluumdæmi: Reykjavík, Kópavogskaupstaður, Hafnar- 

fjörður, Keflavík, Gullbringu- og Kjósarsýsla. 
Borgarfjarðarumdæmi: Borgarfjarðarsýsla og Akraneskaupstaður. 

Mýrasýsluumdæmi: Mýrasýsla. 
Snæfellsnesumdæmi: Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla, Flateyjarhreppur. 
Dalaumdæmi: Dalasýsla og Austur-Barðastrandarsýsla vestur að Kletthálsi. 
Barðastrandarumdæmi: Múlahreppur í Austur-Barðastrandarsýslu og Vestur- 

Barðastrandarsýsla. 
Ísafjarðarumdæmi: Ísafjarðarkaupstaður, Bolungarvík, Vestur- og Norður-Ísa- 

fjarðarsýslur. 
Strandaumdæmi: Strandasýsla. 
Vestur-Húnaþingsumdæmi: Vestur-Húnavatnssýsla. 
Austur-Húnaþingsumdæmi: Austur-Húnavatnssýsla. 

. Skagafjarðarumdæmi: Skagafjarðarsýsla, Sauðárkrókur og Siglufjörður. 
Dalvíkurumdæmi: Ólafsfjörður, Dalvík, Svarfaðardalshreppur, Hrísey, Árskógs- 

strandarhreppur. 
Vestur-Eyjafjarðarumdæmi: Akureyri, Hrafnagilshreppur, Glæsibæjarhreppur, 
Öxnadalshreppur, Skriðuhreppur, Arnarneshreppur. 

. Austur-Eyjafjarðarumdæmi: Grímsey, Saurbæjarhreppur, Öngulsstaðahreppur og 

Grýtubakkahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur og Hálshreppur í Suður-Þingeyj- 

arsýslu. 
Þingeyjarþingsumdæmi: Suður-Þingeyjarsýsla austanverð. Húsavík og Keldunes- 

hreppur í Norður-Þingeyjarsýslu. 

Norð-Austurlandsumdæmi: Norður-Þingeyjarsýsla austan Jökulsár, Skeggja- 

staðahreppur og Vopnafjarðarhreppur í Norður-Múlasýslu. Í hreppum vestan Öx- 

arfjarðarheiðar eiga menn rétt til að vitja dýralæknis á Húsavík. A34 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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17. Austurlandsumdæmi nyrðra: Norður-Múlasýsla að undanteknum Skeggjastaða- 
hreppi og Vopnafjarðarhreppi, Seyðisfjörður, Neskaupstaður, Eskifjarðarkaup- 
staður og Suður-Múlasýsla að mörkum milli Skriðdalshrepps og Breiðdalshrepps 
og mörkum milli Reyðarfjarðarhrepps og Fáskrúðsfjarðarhrepps. 

18. Austurlandsumdæmi syðra: Suður-Múlasýsla frá mörkum Reyðarfjarðarhrepps 
og Fáskrúðsfjarðarhrepps við ströndina og Skriðdalshrepps og Breiðdalshrepps 
inn á landinu annars vegar og mörkum milli Suður-Múlasýslu og Austur-Skafta- 
fellssýslu hins vegar. 

19. Austur-Skaftafellssýsluumdæmi: Austur-Skaftafellssýsla. 
20. Kirkjubæjarkláustursumdæmi: Hörgslandshreppur, Kirkjubæjarhreppur, Leið- 

vallarhreppur, Skaftártunguhreppur og Álftavershreppur. 
21. Skógaumdæmi: Hvammshreppur, Dyrhólahreppur, Austur-Eyjafjallahreppur og 

Vestur-Eyjafjallahreppur. Þó er bændum í Vestur-Eyjafjallahreppi vestan Selja- 
landsmúla heimilt ag vitja dýralæknis í Hvolsumdæmi, kjósi þeir það heldur. 

22. Hvolsumdæmi: Austur-Landeyjahreppur, Vestur-Landeyjahreppur, Fljótshlíðar- 
hreppur, Hvolhreppur og Rangárvallahreppur, austan Eystri-Rangár. 

23. Helluumdæmi: Rangárvallahreppur vestan Eystri-Rangár, Djúpárhreppur, Ása- 
hreppur, Holtahreppur og Landmannahreppur. 

24. Selfossumdæmi:  Villingaholftshreppur, Gaulverjabæjarhreppur, Stokkseyrar- 
hreppur, Eyrarbakkahreppur, Sandvíkurhreppur, Selfosshreppur, Hraungerðis- 
hreppur, Ölfushreppur, Selvogshreppur, Hveragerðishreppur, Grafningshreppur 

og Vestmannaeyjar. 
25. Laugarásumdæmi: Gnúpverjahreppur, Hrunamannahreppur, Skeiðahreppur, 

Biskupstungnahreppur, Grímsneshreppur, Laugardalshreppur og Þingvallavalla- 
hreppur. 

Landbúnaðarráðherra ákveður, hvar héraðsdýralæknar skuli hafa búsetu, að 
fengnum tillögum yfirdýralæknis. 

Heimilt er landbúnaðarráðherra að ráða dýralækni án fastrar búsetu til þess að 
gegna dýralæknisþjónustu í forföllum héraðsdýralækna, eða þegar sérstakt annríki 

eða vanda ber að höndum í einstökum héruðum. 
Við Tilraunastöð háskólans í meinafræði að Keldum skulu að jafnaði starfa að 

minnsta kosti tveir dýralæknar, sem aflað hafa sér rækilegrar sérþekkingar að loknu 

dýralæknisprófi. 

3. gr. 
Auk dýralækna þeirra, sem um getur í 2. gr., skal vera einn yfirdýralæknir, og 

skal hann hafa búsetu í Reykjavík og vera ríkisstjórn til ráðuneytis um og hafa 
yfirumsjón með öllu, er varðar heilbrigðismál búfjár og hollustuhætti við framleiðslu 
og meðferð búfjárafurða. 

Hann skal hafa yfirumsjón með aðgerðum gegn smitsjúkdómum búfjár og inn- 
flutningi og útflutningi lifandi dýra- og búfjárafurða að því er varðar heilbrigði og 
hollustuhætti. 

Yfirdýralæknir skal hafa með höndum stjórn og eftirlit með starfsemi héraðs- 
dýralækna og annarra þeirra dýralækna sem læknisleyfi hafa. 

4. gr. 
Dýralæknar skulu hver í sínu umdæmi vinna að bættu heilsufari búpenings í 

landinu og aukinni arðsemi hans. Þeir skulu vera á verði gegn því, að einstaklingar 
eða þjóðin í heild bíði tjón af völdum búfjársjúkdóma. Með starfi sínu skulu þeir 
leitast við að girða fyrir hættur, sem stafað geta af sjúkum dýrum og neyslu spilltra 
búfjárafurða. 

Dýralæknar skulu gegna störfum sínum með árvekni, halda þekkingu sinni sem 
best við og gæta fyllstu samviskusemi í öllum dýralæknisstörfum.



1. október 1981. 271 Nr. 77. 

5. gr. 

Forseti skipar yfirdýralækni og héraðsdýralækna. 
Dýralæknar í þjónustu ríkisins taka laun samkvæmt hinu almenna launakerfi 

ríkisstarfsmanna. 
Héraðsdýralæknar og aðrir dýralæknar, sem aðstöðu hafa til venjulegra dýra- 

læknisstarfa, skulu fá greiðslu fyrir störf sín og ferðir fyrir einstaklinga og hið op- 
inbera samkvæmt gjaldskrá, sem landbúnaðarráðherra setur að fengnum tillögum 

stéttarfélags dýralækna. 
Héraðsdýralæknum er óheimilt að taka hærri greiðslur fyrir störf sin heldur en 

greint er í gildandi gjaldskrá. 
Meðan ekki fást dýralæknar í hin lögákveðnu dýralæknisumdæmi og þegar 

önnur nauðsyn krefur, er héraðsdýralækni skylt, eftir ákvörðun ráðherra, að gegna 
dýralæknisstörfum í nágrannaumdæmi, gegn hálfum byrjunarlaunum þess umdæmis. 

6. gr. 
Héraðsdýralæknar stunda almennar lækningar hver í sínu héraði og annast sölu 

lyfja fyrir dýr, samkvæmt gildandi lögum og reglum um sölu lyfja. 
Þeir eru skyldir til að gegna aðkallandi sjúkravitjunum, þegar þess er leitað, 

nema þeir séu sjálfir sjúkir eða hindraðir af öðrum meira aðkallandi embættisstörf- 

um. 
Nú er héraðsdýralæknis vitjað úr öðru dýralæknisumdæmi í mjög brýnni nauð- 

syn, þegar ekki næst til viðkomandi héraðsdyralæknis, og ber honum þá skylda til 

að sinna vitjunarbeiðni, ef hann getur komið því við. 
Yfirdýralæknir setur héraðsdýralæknum erindisbréf, sem landbúnaðarráðherra 

staðfestir. Þar skal kveðið á um embættisfærslu og skyldur héraðsdýralækna. 

7. gr. 
Komi upp alvarlegur smitsjúkdómur í búfé eða grunur um slíkan sjúkdóm í 

umdæmi héraðsdýralæknis, skal hann gera nauðsynlegar bráðabirgðaráðstafanir til 
þess að stöðva útbreiðslu sjúkdómsins og forða tjóni, er af honum getur leitt. Hann 

skal tilkynna yfirdýralækni tafarlaust um sjúkdóminn og gera þeir í samráði þær 

ráðstafanir, sem þurfa þykir. 

Læknisaðgerðir á dýrum höldnum smitsjúkdómum skulu eingöngu framkvæmd- 

ar af dýralæknum eða í samráði við þá. 
Landbúnaðarráðherra setur reglur að fengnum tillögum yfirdýralæknis um með- 

ferð helstu smitsjúkdóma búfjár og varnir gegn þeim. 

8. gr. 
Héraðsdýralæknar annast heilbrigðiseftirlit með sláturfé og sláturafurðum hver 

í sínu umdæmi, eftir því sem aðstæður leyfa. Í Reykjavík hefur yfirdýralæknir eftir- 

lit þetta með höndum. 

Þar sem dýralæknar geta ekki sjálfir annað heilbrigðiseftirliti þessu, skulu hér- 
aðslæknar eða aðrir, sem lokið hafa sérstöku námskeiði í heilbrigðisskoðun slátur- 
afurða, annast það undir stjórn og eftirliti viðkomandi héraðsdýralæknis. Héraðs- 
dýralæknar safna árlega skýrslum frá þeim, sem heilbrigðisskoðun annast í um- 

dæminu. 
Landbúnaðarráðherra setur reglur að fengnum tillögum yfirdýralæknis um fram- 

kvæmd heilbrigðiseftirlits með sláturfé og sláturafurðum, meðferð og geymslu slát- 
urafurða, útbúnaði og þrifnaði í sláturhúsum, kjötfrystihúsum, kjötvinnslustöðvum 

og mjólkurbúum. 

9. gr. 

Héraðsdýralæknar skulu árlega annast eftirlit með heilbrigði og hirðingu naut- 

gripa á búum, þar sem framleidd er sölumjólk. Þeir skulu með leiðbeiningum og á
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annan hátt leitast við að bæta þrifnað og hollustuhætti hjá framleiðendum sölu- 
mjólkur. 

Héraðsdýralæknar skulu halda skýrslur um þetta eftirlit samkvæmt nánari fyrir- 
sögn yfirdýralæknis. Afrit af skýrslum þessum skal senda yfirdýralækni. Mjólkurbú 
skulu eiga greiðan aðgang að skýrslum þessum, sé þess óskað. 

Ráðherra setur reglur um framkvæmd eftirlits þessa og nauðsynlegar ráðstafanir 
til þess að stöðva sölu á mjólk, sem vegna sjúkdóma eða óþrifnaðar gæti talist vara- 
söm fyrir heilbrigði neytenda. Ákvörðun héraðsdýralæknis um sölustöðvun er heimilt 
að áfrýja þegar í stað til yfirdýralæknis, sem fellir fullnaðarúrskurð. 

10. gr. 

Dýralæknar skulu halda skýrslur um sjúkdóma og heilsufar búfjár hver í sínu 
umdæmi. Skýrslu um smitsjúkdóma skal gera mánaðarlega. ÝYfirlitsskýrslur um 
heilsufar og sjúkdóma og læknisaðgerðir skal semja og senda til yfirdýralæknis ár 
hvert fyrir 16. febrúar. 

Úr skýrslum héraðsdýralækna skal árlega vinna og birta heildaryfirlit um heilsu- 
far búpenings í landinu samkvæmt nánari fyrirmælum landbúnaðarráðherra. 

11. gr. 
Ef yfirdýralæknir verður þess var, að dýralæknir, sem læknisleyfi hefur, van- 

rækir skyldur sínar og störf eða brýtur alvarlega í bág við fyrirmæli, sem dýralækn- 
um ber að starfa eftir, skal yfirdýralæknir áminna hann um að bæta ráð sitt. 

Nú kemur ítrekuð áminning ekki að haldi, þá ber yfirdýralækni að kæra málið 
fyrir ráðherra. Getur þá ráðherra úrskurðað, að viðkomandi skuli sviptur lækninga- 
leyfi um tiltekinn tíma. 

Nú telur yfirdýralæknir, að dýralæknir, sem læknisleyfi hefur, hafi sýnt, að 
hann uppfylli ekki lengur þær kröfur, sem gerðar voru, er honum var veitt læknis- 
leyfi, svo sem vegna bilunar á andlegri eða líkamlegri heilsu, eiturlyfjanotkunar eða 
drykkjuskaparóreglu, sem geri hann óhæfan eða hættulegan við störf sín, þá skýri 
hann ráðherra frá málavöxtum. Ráðherra leitar álits læknaráðs um málið, sbr. 3. mgr. 

2. gr. laga nr. 14/1942. Má svipta viðkomandi dýralækni lækningaleyfi ef læknaráð 
telur það nauðsynlegt, en skjóta má hann máli sínu til dómstólanna. 

12. gr. 

Dýralækni eru óheimilar hvers konar auglýsingar eða áróður um starf sitt sem 
dýralæknir. Þó er heimilt að auglýsa í blöðum viðtalstíma, læknavakt, orlof o.þ.h. 
sem og birta nafn dýralæknis á lyfseðlum og dyraspjöldum. 

13. gr. 
Í þeim umdæmum, þar sem mjólkurkýr eru færri en 1600, miðað við skatta- 

framtal næsta árs á undan, er heimilt að greiða héraðsdýralækni staðaruppbót sem 
nemur hálfum byrjunarlaunum í umdæminu. Staðaruppbót þessi fellur niður þegar 
kúm í umdæminu fjölgar yfir áðurnefnda tölu. 

Þar sem eigi er embættisbústaður í umdæmi héraðsdýralæknis, er heimilt að 
greiða dýralækni skrifstofustyrk úr ríkissjóði. Styrkur þessi fellur niður, þegar em- 
bættisbústaður hefur verið byggður. 

14. gr. 
Þegar dýralæknir hefur starf sem héraðsdýralæknir, er heimilt að veita honum 

hagkvæmt lán til kaupa á bifreið til notkunar við starf sitt, enda skuldbindi hann 
sig til þess að starfa sem héraðsdýralæknir í þrjú ár að minnsta kosti. 

Í þessu skyni er heimilt í fjárlögum að gera ráð fyrir sérstakri upphæð til bif- 
reiðakaupa fyrir nýja héraðsdýralækna. Landbúnaðarráðherra setur reglur um fjár- 
reiður sjóðs þessa. 

Heimilt er að sjá hverju dýralæknisumdæmi fyrir sérstökum læknisáhöldum og
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tækjum samkvæmt tillögum yfirdýralæknis og stéttarfélags dýralækna. Héraðsdýra- 
læknum ber að gæta og varðveita áhaldasafn þetta á óaðfinnanlegan hátt og skila í 

hendur eftirmanna sinna. 
Fyrir hver 10 ár, sem héraðsdýralæknir hefur gegnt þjónustu, á hann rétt á að 

hljóta 6 mánaða frí frá störfum með fullum launum, til framhaldsnáms í samráði 

við yfirdýralækni. Greiðir ríkissjóður fargjaldskostnað til þess lands, þar sem hann 

hyggst dveljast, og heim til Íslands aftur að dvöl lokinni. 

15. gr. 
Dýralæknisnema, sem ekki hefur lokið námi, má fela að gegna héraðsdýralækn- 

isumdæmi um stundarsakir, ef yfirdýralæknir mælir með því. Einnig má fela honum 
tiltekin störf önnur, og hefur hann þá lækningaleyfi, meðan hann gegnir þeim. 

16. gr. 
Meðan eigi fást dýralæknar í öll hin lögákveðnu dýralæknisumdæmi, er sýslu- 

félögum heimilt að semja við menn þar búsetta, sem ekki eru dýralæknar að mennt- 
un, en hlotið hafa tilsögn dýralæknis og reyndir eru að sérstakri hæfni til að hjálpa 
sjúkum búpeningi, að annast dýralæknastörf innan sýslunnar, eftir því sem geta 
þeirra og kunnátta leyfir, önnur en þau, sem um getur í 7., 8. og 9. gr., enda komi 
til samþykki landbúnaðarráðherra og meðmæli yfirdýralæknis. 

Sýslufélög njóta styrks til að greiða mönnum, sem ráðnir eru á þennan hátt. 

Þá skal styrkur sá, sem greiddur er í hvert umdæmi, sem er án dýralæknis, ekki 

nema hærri upphæð en % þeirra launa, sem héraðsdýralækni væru greidd sam- 

kvæmt launalögum. 

Styrkur þessi fellur niður, þegar dýralæknir fæst í embættið. 

17. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Jafnframt eru úr gildi fallin lög nr. 31. 5. maí 1970, um dýralækna, og síðari 

breytingar á þeim lögum, svo og önnur fyrirmæli í lögum og reglugerðum er kynnu 

að koma í bága við lög þessi. 

Gjört í Reykjavík, 1. október 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 

Pálmi Jónsson. 

21. október 1981. . Nr. 78. 
AUGLYSING 

um meðferð forsetavalds í fjarveru forseta Íslands. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, fór í dag til útlanda. 
Í fjarveru hennar fara forsætisráðherra, forseti sameinaðs Alþingis og forseti Hæsta- 

réttar með vald forseta Íslands, samkvæmt 8. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í forsætisráðuneytinu, 21. október 1981. 

Gunnar Thoroddsen. 
  

Guðmundur Benediktsson.
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AUGLÝSING 

um staðfestingu forseta Íslands á breytingu á reglugerð nr. 78/1979 fyrir Háskóla Íslands 
með áorðnum breytingum. 

Forseti Íslands féllst hinn 16. september 1981 á tillögu menntamálaráðherra um að 
staðfesta eftirfarandi breytingu á reglugerð nr. 78/1979, fyrir Háskóla Íslands: 

1. gr. 

92. gr. orðist svo: 
„Til síðari hluta prófs teljast kjarni, kjörsvið, frálsar kjörgreinar og ritgerð. 

Kjarni er metinn 30 námseiningar, kjörsvið og frjálsar kjörgreinar samanlagt 21 eining 
og ritgerð 9 einingar hjá þeim, sem ekki velja sér endurskoðunarkjörsvið. Fyrir þá, sem velja 
endurskoðunarkjörsvið gildir kjörsvið og frjálsar kjörgreinar 24 einingar og ritgerð 6 ein- 
ingar. 

Stúdent getur valið milli tveggja kjarna, fyirtækjakjarna og þjóðhagskjarna. 
Prófgreinar í fyrirtækjakjarna eru þessar: 
17. Stjórnun 1 

18. Stjórnun II 
19. Fjármál fyrirtækja 1 
20. Fjármál fyrirtækja ll 
21. Salal 
22. Sala ll 
23. Framleiðsla Í 
24. Framleiðsla H 
25. Aðgerðarannsóknir 
26. Rafreiknar Il a eða b 

Prófgreinar í þjóðhagskjarna eru þessar: 

19. Fjármál fyrirtækja Í 

25. Aðgerðarannsóknir 
27. Rekstrarhagfræði 11 
28. Rekstrarhagfræði Hl 
29. Þjóðhagfræði II 
30. Þjóðhagfræði I 

31. Hagrannsóknir Í 

32. Hagrannsóknir Í 

33. Hagkerfi 
34. Rafreiknar II c 

Vægi allra ofantalinna prófgreina er 3 námseiningar. Kennslu í síðari hluta skal haga þannig, 

að farið sé yfir námsefni í kjarnagreinum og kjörsviðsgreinum árlega, en námsefni í öðrum 
greinum að minnsta kosti annað hvert ár. 

Stúdent skal hafa lokið fyrri hluta próti, áður en hann hefur nám í síðari hluta.“ 

2. gr. 

93. gr. 2. ml. Í. mgr. orðist svo: 
„Eitt kjörsvið í framhaldi af fyrirtækjakjarna skal vera endurskoðunarkjörsvið.“
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3. gr. 
94. grein falli niður í heild sinni. 

4. gr. 

Breyting þessi tekur gildi fyrir þá stúdenta sem innritast í viðskiptadeild haustið 1981 
eða síðar. 

Í menntamálaráðuneytinu, 23. september 1981. 

Ingvar Gíslason. 

  

Arni Gunnarsson. 

2. nóvember 1981. . | Nr. 80. 

AUGLYSING 

um að forseti Íslands sé kominn heim og tekinn við stjórnarstörfum. 

Forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, er kominn úr för sinni til útlanda og hefur á ný tekið 
við stjórnarstörfum. 

Í forsætisráðuneytinu, 2. nóvember 1981. 

Gunnar Thoroddsen. . 

Gísli Arnason. 

  

Stjórnartíðindi A 17, nr. 77-—-80. Útgáfudagur 13. nóv. 1981.
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Nr. 81. 276 21. desember 1981. 

LÖG 
um ráðstafanir vegna ákvörðunar Seðlabanka Íslands um breytingu á gengi íslenskrar 

krónu hinn 26. ágúst 1981 o. fl. 

Forseri ÍsLaNDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

Þá er skilað er til banka gjaldeyri fyrir útfluttar sjávarafurðir framleiddar fyrir 1. sept- 

ember 1981, skal hann greiddur útflytjanda á því kaupgengi, sem í gildi er, þegar útflutn- 

ingsskjöl eru afgreidd í banka við gjaldeyrisskil að frádregnum 2.286% gengismun til 9. 

nóvember 1981, en þar á eftir 2.136% gengismun. 
Ríkisstjórnin kveður nánar á um, til hvaða afurða þetta ákvæði skuli taka, og eru 

ákvarðanir hennar þar að lútandi fullnaðarúrskurðir. 

Gengismun, sem myndast samkvæmt ákvæðum 1. málsgr., skal eingöngu verja til að 
bæta stöðu Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins og rennur hann óskiptur til hlutaðeigandi 
deilda sjóðsins. 

Áður en umræddu fé er ráðstafað, skal greiða af því hækkanir á flutningskostnaði og 
öðrum sambærilegum kostnaði við útflutning vegna þeirra afurða, sem þessi lög taka til. 

2. gr. 

Nú ákveður Seðlabanki Íslands að endurgreiða gengisuppfærslu á endurkeyptum af- 
urða- og rekstrarlánum vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu hinn 26. ágúst 1981 og 
skulu þá allt að 29 millj. kr. þeirrar endurgreiðslu, sem kemur á afurðir sem Verðjöfnunar- 
sjóður fiskiðnaðarins tekur til, renna til freðfiskdeildar sjóðsins, en afgangurinn skiptist 

hlutfallslega á aðrar hlutaðeigandi deildir sjóðsins. 

3. gr. 

Fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs skal veita ríkisábyrgð fyrir lánum að fjárhæð allt að 42 
millj. kr. til þeirrar deildar Verðjöfnunarsjóðs fiskiðnaðarins, sem tekur til afurða síldar- og 

fiskimjölsverksmiðja, til þess að gera þessari deild sjóðsins kleift að standa undir greiðslum 

vegna verðbóta á loðnuafurðir af framleiðslu tímabilsins 1. október til 31. desember 1981. 

Á. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að setja með reglugerð eða á annan hátt nánari fyrirmæli um 
framkvæmd laga þessara. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 21. desember 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

  

(LE. S.) 

Gunnar Thoroddsen. 

28. desember 1981. IR Nr. 82. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 107 30. des. 1978, um sérstakt tímabundið vörugjald, með 

áorðnum breytingum. 

Forseri ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. og 2. málsliður 1. gr. laganna. sbr. 1. gr. laga nr. 80/1980, orðist svo: 

Greiða skal í ríkissjóð sérstakt vörugjald. Gjaldið skal greiða til og með 31. desember 

1982 í eftirfarandi tveimur gjaldflokkum: 

A. Af vörum í eftirgreindum tollskrárnúmerum greiðist 24% gjald: 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 28. desember 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) - 

Ragnar Arnalds 

28. desember 1981. IR Nr. 83. 

LOG 

um breyting á lögum nr. 120 31. des. 1976, um tollskrá o. fl., með áorðnum breytingum. 

Forseri ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

l. gr. 

32—-40. gr. laganna verði 33 —41. gr. þeirra, jafnframt því sem ný grein, er verði 32. 

gr. laganna, orðist svo: 
Ráðherra skal heimilt að leggja jöfnunarálag á tollverð innfluttra húsa og húshluta sem 

flokkast skv. 1. gr. í tnr. 44.23.01, 44.23.04, 44.23.09, 73.21.01, 73.21.03, 73.21.09 og 

16.08.00. 
A 35
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Jöfnunarálagið skal byggt á áætlun um hlutdeild uppsafnaðra aðflutningsgjalda í verk- 
smiðjuverði eða byggingarkostnaði sambærilegra mannvirkja eða mannvirkjahluta sem 
framleiddir eru hér á landi. Með aðflutningsgjöldum í þessu sambandi er átt við tolla og 
önnur gjöld sem lögð eru á innflutt hráefni, efnivörur og annað sem notað er til framleiðslu 
innanlands á nefndum vörum og sérinnflutt flokkast undir önnur tollskrárnúmer 1. gr. 
laganna en innflutt mannvirki og mannvirkjahlutar. Við áætlun þessa skal miða við sams 
konar eða hliðstæð mannvirki eða mannvirkjahluta á sama eða svipuðu byggingar- eða 
framleiðslustigi þessara vara hér á landi. Við ákvörðun Jöfnunarálags skal auk þeirra atriða, 
sem að framan getur, taka tillit til gerðar mannvirkis og mannvirkjahluta og skal heimilt að 
flokka vörur þessar í mannvirkjaflokka og ákveða jöfnunarálag fyrir hvern flokk fyrir sig. 

Ráðherra skal heimilt, þegar innflutt mannvirki eða mannvirkjahlutar teljast í veru- 
legum atriðum að efni og gerð frábrugðnir þeim mannvirkjum eða mannvirkjahlutum, sem 
framleiddir eru hér á landi, að ákveða að jöfnunarálag skuli lagt á tollverð þeirra hráefna, 
efnivara eða annars sem notað hefur verið til framleiðslu nefndra innflutningsvara. 

Innheimta jöfnunarálags samkvæmt þessari grein hefur eigi áhrif á innheimtu tolls skv. 
I. gr. af vörum sem eigi geta notið tollmeðferðar samkvæmt ákvæðum um aðild Íslands að 
Fríverslunarsamtökum Evrópu og samnings Íslands við Efnahagsbandalag Evrópu. 

Um greiðslustað, gjalddaga og lögvernd jöfnunarálags fer eftir ákvæðum laga um toll- 
heimtu og tolleftirlit. 

Ráðherra getur með reglugerð kveðið nánar á um jöfnunarálag og flokkun til gjald- 
skyldu og ákveðið hvað telja skuli verksmiðjuverð eða byggingarkostnað samkvæmt þessari 
grein. 2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og gilda til 31. des. 1982. 

Gjört í Reykjavík 28. desember 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) ——— 

Ragnar Arnalds 

Nr. 84. NR 28. desember 1981. 
LOG 

um breytingu á lögum nr. 5 13. febr. 1976, um útflutningsgjald af sjávarafurðum, með 

síðari breytingum. 

Forseri ÍsLanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 
Í 3. gr. laganna bætist ný mgr., sem verði 2. mgr. svohljóðandi: 
Sjávarútvegsráðherra er heimilt að ákveða, að áður en gjald er lagt á saltsíld samkvæmt 

2. gr., skuli draga frá f. o. b.-verði samanlagt verð umbúða og sérstakra hjálparefna. Á sama 
hátt er ráðherra heimilt að ákveða, að gjald samkvæmt 2. gr. skuli ekki innheimt af edik- 
söltuðum síldarflökum og öðrum síldarflökum, sem verkuð eru á svipaðan hátt. 

2. gr. 
Við lögin bætist nýtt ákvæði, er orðist svo:
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Ákvæði til bráðabirgða. 

Þrátt fyrir ákvæði 2. gr. skal útflutningsgjald af loðnumjöli og loðnulýsi framleiddu á 

tímabilinu 1. október til 31. desember 1981 nema 3,575% af f. o. b.-verðmæti útflutnings. 

Tekjur af gjaldinu skiptast sem hér segir: 
1. Til Aflatryggingasjóðs, áhafnadeildar ..........2..0..0.0000.... ARA 32,3% 

2. Til Tryggingasjóðs fiskiskipa og til úreldingarstyrkja: 

a) Til greiðslu á hluta af vátryggingarkostnaði fiskiskipa skv. reglum, 

sem sjávarútvegsráðuneyti setur ........200000%2 0... n nun 30,8% 

b) Til aldurslagatryggingar til úthlutunar samkvæmt reglum, sem sjávar- 

útvegsráðuneytið setur ..........0.00000.0 00 nn 4,6% 

3. Til Fiskveiðasjóðs Íslands og Fiskimálasjóðs: 

a) Til Fiskveiðasjóðs ........20.0..000 000 nun 27,1% 

b) Til Fiskimálasjóðs .........0..0.0 000... nn 1,2% 

4. Til sjávarrannsókna og Framleiðslueftirlits sjávarafurða, skv. reglum 

sem sjávarútvegsráðuneytið setur „..........000.....0..0.. ANNANN 1,6% 

5. Til Landssambands ísl. útvegsmanna ...........0000.000.. ARI 0,9% 

6. Til samtaka sjómanna ...........2...00 0. n0rnn nn 0,9% 

Samtals: 100,0% 

Sjávarútvegsráðherra er heimilt að ákveða, að ekki skuli innheimta gjald samkvæmt 2. 

gr. af skreið, sem unnin er úr kolmunna, sem veiddur er á árunum 1981— 1982, og að 

endurgreiða það gjald, sem þegar kann að hafa verið greitt af afurðum unnum úr kolmunna, 

sem veiddur var á árinu 1981. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Þegar lög þessi hafa hlotið staðfestingu skal fella meginmál 

þeirra inn í lög nr. 5 13. febr. 1976, um útflutningsgjald, með síðari breytingum, og gefa þau 

út svo breytt. 

Gjört í Reykjavík 28. desember 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 
  

Steingrímur Hermannsson. 

18. desember 1981. , Nr. 85. 

Forsetabréf 

um frestun á fundum Alþingis 

ForseTi ÍSLANDS 

gjörir kunnugt: Að ég, að tilskildu samþykki Alþingis, veiti forsætisráðherra umboð til þess að 

fresta um sinn fundum Alþingis, 104. löggjafarþings, frá 19. desember 1981 eða síðar, 

ef henta þykir, enda verði þingið kvatt til fundar á ný eigi síðar en 20. janúar 1982. 

Gjört í Reykjavík, 18. desember 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L. S.) 
  

Gunnar Thoroddsen. 

  

Stjórnartíðindi A 18, nr. 81—85. Útgáfudagur 31. desember 1981.
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Nr. 86. 280 31. desember 1981. 

LÖG 
um iðnráðgjafa. 

ForsETi ÍsLaNDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 
Ákveði samtök sveitarfélaga eða iðnþróunarfélög, sbr. 2. gr., að ráða iðnráðgjafa til 

starfa á sínum vegum er heimilt að greiða úr ríkissjóði framlag vegna starfa þeirra, svo og 
kostnað við samræmingu, sbr. 4. pr. 

Framlagið miðist við launakostnað vegna starfa eins manns á starfssvæði hlutaðeigandi 
samtaka eða miðað við kjördæmi. 

2. gr. 
Iönþróunarfélag. skv. lögum þessum, merkir félag er hefur landshluta eða kjördæmi 

sem starfssvæði og sveitarfélög, félagasamtök, fyrirtæki og einstaklingar geta átt aðild að, 
enda hafi félagið það markmið að efla iðnþróun á starfssvæði sínu. 

3. gr. 

Helstu verkefni iðnráðgjafa eru þessi: 
a) Að hjálpa iðnfyrirtækjum og aðilum, sem hyggja á iðnrekstur, að greina þörf sína fyrir 

sérfræðiaðstoð og veita upplýsingar um hvar slíka aðstoð sé að fá. 
b) Að vera tengiliður milli tækni- og þjónustustofnana iðnaðarins og þeirra aðila sem 

starfa í iðnaði og að iðnaðarmálum í landshlutanum. 

c) Að aðstoða sveitarstjórnir, félagasamtök, fyrirtæki og einstaklinga við athuganir á nýj- 
um viðfangsefnum í iðnaði. 

d) Að miðla upplýsingum um tækni- og rekstrarmálefni og hafa milligöngu um nám- 
skeiðahald og aðra fræðslustarfsemi sem völ er á fyrir starfsfólk í iðnaði. 

e) Að stuðla að aukinni samvinnu iðnfyrirtækja bæði innan starfsgreina og þeirra í milli, 

svo og tengslum við fyrirtæki í öðrum greinum. 

Í) Að vera til ráðuneytis þeim aðilum sem eiga þátt í að móta atvinnumálastefnu lands- 
hlutans. 

4. gr. 

Iðnaðarráðuneytið sér um framkvæmd þessara laga. 

Tryggð skulu tengsl iðnráðgjafa við tækni- og þjónustustofnanir og samtök iðnaðarins 

og störf þeirra samræmd, undir forustu Iðntæknistofnunar, með hliðsjón af stefnumörkun 

um iðnþróun og þeim aðgerðum sem unnið er að á hverjum tíma. 

5. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi og skulu gilda til 31. desember 1985. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 

  

Hjörleifur Guttormsson. 

Ríkisprentsmiðjan Gutenberg
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LÖG 

um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd viðbótarsamning við 
Norðurlandasamning um aðstoð í skattamálum. 

FORSETI ÍSLANDS 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

Í. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd viðbótarsamning við samning 

milli Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar um aðstoð í skattamálum, sem 

undirritaður var í Stokkhólmi 11. júní 1981, og prentaður er sem fylgiskjal með lögum 

þessum. 

2. gr. . 

Þegar viðbótarsamningur er um ræðir í 1. gr. hefur öðlast gildi að því er Ísland varðar 

skulu ákvæði hans hafa lagagildi hér á landi. 

3. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört í Reykjavík 29. desember 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 

  

Ólafur Jóhannesson.
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Fylgiskjal. 

Tillægsaftale 

til aftalen mellem Dan- 

mark, Finland, Ísland, 

Norge og Sverige om bi- 

stand í skattesager 

Regeringerne í Danmark, 

Finland, Ísland, Norge og 

Sverige er, foranlediget af 

gnsket om at indgá en 

tillægsaftale til aftalen af 9. 

november 1972 mellem Dan- 

mark, Finland, Ísland, Norge 

og Sverige om bistand í skat- 
tesager, som ændret ved til- 

lægsaftalen af 21. juli 1976 

(nedenfor kaldet "'aftalen''), 
blevet enige om fólgende. 

Artikel Í 

Artikel | í aftalen fár fgl- 

gende ændrede ordlyd: 

"Artikel | 

De kontraherende stater 

forpligter sig til at yde hinan- 

den bistand í skattesager pá 

den nedenfor angivne máde. 

Bistand ifglge denne aftale 

omfatter: 

a) forkyndelse af doku- 

menter, 

b) oplysning í skattesager, 

sásom  tilvejebringelse af 

selvangivelser eller andre 

meddelelser og udveksling af 

oplysninger uden særlig be- 

gæring eller efter anmodning 

í det enkelte tilfælde, 

c) fremskaffelse af selvan- 

givelsesblanketter og andre 

skatteblanketter. 

d) opkrævning af skat, 

herunder foranstaltninger til 

at hindre, at forskudsskat 

trækkes í mere end en stat, 

samt 

e) inddrivelse af skat og 

Suomen, Íslannin, Norjan, 

Ruotsin ja Tanskan válillá 

virka-avusta  veroasioissa 

tehtyá sopimusta muuttava 

ja táydentává lisásopimus 

Suomen, Íslannin, Norjan, 

Ruotsin ja Tanskan hallituk- 

set ovat, haluten tehdá Suo- 

men, Íslannin, Norjan, Ruot- 

sin ja Tanskan válillá virka- 

avusta veroasioissa 9 pái- 

váná marraskuuta 1972 teh- 

tyá sopimusta (jáljempáná 

"sopimus''), sellaisena kuin 

se on muutettuna 21 páivána 

heinákuuta 1976 tehdyllá li- 

sásopimuksella, muuttavan 

Ja táydentáván lisásopimuk- 

sen, sopineet seuraavasta: 

{ artikla 

Sopimuksen Í artikla muu- 

tetaan náin kuuluvaksi: 

"Tartikla 

Sopimusvaltiot sitoutuvat 

antamaan toisilleen virka- 

apua veroasioissa Jáljempáná 

mainitulla tavalla. 

Támán sopimuksen mu- 

kainen virka-apu voi koskea: 

a) asiakirjojen tiedoksian- 

toa, 

b) selvitystá veroasioissa. 

kuten  veroilmoitusten tai 

muiden ilmoitusten hankki- 

mista ja tietojen vaihtamista 

ilman eritvistá pyyntöá tai 

yksittáistapauksessa teh- 

dystá esityksestá. 

c) veroilmoitus- ja muiden 

verolomakkeiden saatavana 

pitámistá. 

d) veron kantoa. siihen 

luettuina toimenpiteet sen 

válttámiseksi. ettá veron en- 

nakkoa suoritetazn useam- 

massa kuin yhdessá val- 

tiossa. seka 

e) veron perintáá ja vero- 
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Tillággsavtal 

till avtalet mellan Finland, 

Danmark, Island, Norge 

och Sverige om hand- 

ráckning í skatteárenden 

Regeringarna í Finland, 

Danmark, Ísland, Norge och 

Sverige har, föranledda av 

önskan att ingá ett tillággsav- 
tal till avtalet den 9 novem- 

ber 1972 mellan Finland, 

Danmark, Ísland, Norge och 

Sverige om handráckning í 

skatteárenden, í dess genom 

tillággsavtalet den 21 juli 

1976 ándrade lydelse (hár ne- 

dan kallat "'avtalet''), kom- 

mit Överens om följande: 

Artikel | 

Artikel Í í avtalet erháller 

följande ándrade lydelse: 

"Artikel | 

De avtalsslutande staterna 

förbinder sig att lámna var- 

andra handráckning í skat- 

teárenden pá sátt nedan 
anges. 

Handráckning enligt detta 
avtal kan avse: 

a) delgivning av handling- 

ar, 

b) utredning í skatteáren- 

den, sásom införskaffande av 

deklarationer eller andra 

uppgifter och utbyte av upp- 

lysningar utan sárskild begá- 

ran eller efter framstállning í 

det enskilda fallet. 

c) tillhandahállande av 

deklarationsblanketter och 

andra skatteblanketter, 

d) uppbörd av skatt. dári 

inbegripna átgárder för att 

undvíka att preliminár skatt 

uttages í mer án en stat, samt 

€) indrivning av skatt och
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Viðbótarsamningur 

við samning milli Íslands, 

Danmerkur, Finnlands, 

Noregs og Svíþjóðar um 

aðstoð í skattamálum 

Ríkisstjórnir Íslands, Dan- 

merkur, Finnlands, Noregs 

og Svíþjóðar sem óska að 

gera með sér viðbótarsamn- 

ing við samning frá 9. nóv- 

ember 1972 milli Íslands, 
Danmerkur, Finnlands, Nor- 

egs og Svíþjóðar um aðstoð í 

skattamálum, eins og honum 

hefur verið breytt með 

viðbótarsamningi frá 21. júlí 

1976 (hér eftir nefndur samn- 

ingurinn), hafa orðið sam- 

mála um eftirfarandi: 

Í. gr. 

I. gr. samningsins orðist 
svo: 

I. gr. 

Aðildarríkin skuldbinda 
sig til að veita hvert öðru 
aðstoð í skattamálum á þann 
hátt, sem greinir hér á eftir. 

Aðstoð samkvæmt samn- 
ingi þessum tekur til: 

a) birtingar skjala, 

b) rannsókna í skattamál- 

um, svo sera öflunar framtala 

eða annarra upplýsinga og 

skipta á upplýsingum bæði 

án sérstakrar beiðni og sam- 

kvæmt beiðni hverju sinni, 

c) afhendingar framtals- 

eyðublaða og annarra skatta- 

eyðublaða, 

d) afdráttar skatta, þar á 

meðal aðgerða til að forðast 

að —staðgreiðsluskatti sé 

haldið eftir í fleiri en einu 

ríki, svo og 

e) innheimtu skatta og 
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Tilleggsavtale 

til avtalen mellom Norge, 

Danmark, Finland, Ísland 

og Sverige om bistand í 

skattesaker 

Regjeringene í Norge, 

Danmark, Finland, Ísland og 

Sverige som gnsker á inngá 
en tilleggsavtale til avtalen 

av 9. november 1972 mellom 

Norge, Danmark, Finland. 

Island og Sverige om bistand 

i skattesaker (nedenfor kalt 

"avtalen''), slík den lyder et- 

ter tilleggsavtalen av 21. juli 

1976, er blitt enige om fgl- 

gende: 

Artikkel Í 

Artikkel Í í avtalen fár fgl- 

gende endrede ordlyd: 

"Artikkel 1 

De kontraherende stater 

forplikter seg til á yte hver- 

andre bistand í skattesaker 

pá den máte som er angitt ne- 
denfor. 

Bistand etter denne avtale 

kan omfatte: 

a) forkynnelse av doku- 

menter, 

b) opplysninger í skatte- 

saker, sá som fremskaffing 
av selvangivelser eller andre 

oppgaver og utveksling av 

opplysninger uten særskilt 

begjæring eller etter anmod- 

ning í det enkelte tilfelle, 

c) fremskaffing av selvan- 

givelsesblanketter og andre 

skatteblanketter, 

d) oppkreving av skatt, 

herunder innbefattet tiltak 

for á unngá at forskudd pá 

skatt kreves í mer enn en 

stat, samt 

e) inndriving av skatt og 
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Tillággsavtal 

till avtalet meilan Sverige, 

Danmark, Finland, Ísland 

och Norge om handráck- 

ning í skatteárenden 

Regeringarna í Sverige, 

Danmark, Finland, Ísland 

och Norge har, föranledda av 

önskan att ingá ett tillággsav- 

tal till avtalet den 9 novem- 

ber 1972 mellan Sverige, 

Danmark, Finland, Ísland 

och Norge om handráckning 

i skatteárenden, í dess ge- 

nom tillággsavtalet den 21 

juli 1976 ándrade lydelse (hár 

nedan  kallat  avtalet''), 

kommit överens om följande: 

Artikel Í 

Artikel Í í avtalet erháller 

följande ándrade lydelse: 

" Artikel Í 

De avtalsslutande staterna 

förbinder sig att lámna var- 

andra handráckning í skat- 

teárenden pá sátt nedan 

anges. 

Handráckning enligt detta 

avtal kan avse: 

a) delgivning av handling- 

ar, 

b) utredning í skatteðren- 

den, sásom införskaffande av 

deklarátioner eller andra 

uppgifter och utbyte av upp- 

lysningar utan sárskild bega- 

ran eller efter framstállning í 

det enskilda fallet, 

c) tillhandahállande av 

deklarationsblanketter och 

andra skatteblanketter, 

d) uppbörd av skatt, dári 

inbegripna átgárder för att 

undvika att preliminár skatt 

uttages í mer án en stat, samt 

e) indrivning av skatt och
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sikkerhedsstillelse for beta- 

iing af skattekrav.'" 

Artikel 2 

Artikel 2 í aftalen fár fgl- 

gende ændrede ordlyd: 

"Artikel 2 

Som skat anses í denne af- 

tale: 

a) skat, pá hvilken aftale 
mellem de kontraherende 

stater til undgáelse af dob- 

beitbeskatning for sá vidt an- 

gár skatter pá indkomst, for- 
mue, arv eller efterladen- 

skaber igvrigt finder anven- 

delse, 

b) gaveafgifter; 

c) motorafgifter í det om- 

fang. som angives í en í hen- 

hold til artikel 20 truffen af- 

tale; 

d) merværdiafgift og an- 

den almindelig omsætnings- 

afgift í det omfang. som an- 

gives í en í henhold til artikel 

20 truffen aftale; 

e) punktskatter í det om- 

fang, som angives í en í hen- 

hold til artikel 20 truffen af- 

tale; 

f) socialforsikringsbidrag 

og andre bidrag til det offent- 

lige í det omfang, som an- 

gives í en í henhold til artikel 

20 truffen aftale. 

Med skat ligestilles for- 

skud pá sádan skat og afgift, 

som omfattes af denne arti- 

kels fðrste stykke.'' 

Artikel 3 

Artikel 3 í aftalen fár fgl- 

gende ændrede ordlyd: 

"Artikel 3 

En kontraherende stat er 

Pligtig at yde bistand í hen- 

hold til artikel Í í alle de skat- 

tesager og med hensyn til alle 
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saamisen maksamisen tur- 

vaamista.'' 

2 urtikla 

Sopimuksen 2 artikla muu- 

tetaan náin kuuluvaksi: 

"2 artíkla 

Verolla tarkoitetaan tássá 

sopimuksessa: 

a) veroa, johon sovelle- 

taan sopimusvaltioiden vá- 

listá, tulo-, omaisuus-, pe- 

rintö- tai Jáámistöveroa kos- 

kevan kaksinkertaisen vero- 

tuksen válttámiseksi tehtyá 
sopimusta, 

b) lahjaveroa, 

c)  moottoriajoneuvove- 

roa, siiná laajuudessa kuin 

máárátáán 20 artíklan mu- 

kaisessa sopimuksessa, 

d) lisáarvonveroa ja 

muuta yleistá liíkevaihto- 

veroa, siiná laajuudessa kuin 

máárátáán 20 artiklan mu- 

kaisessa sopimuksessa, 

e) pisteveroja, siiná laa- 

juudessa kuin máárátáán 20 

artíklan mukaisessa sopi- 

muksessa, 

f) sosiaalivakuutus- ja 

muita julkisia maksuja. síiná 

laajuudessa kuin máárátáán 

20 artiklan mukaisessa sopi- 

muksessa. 

Veroon  rinnastetaan Í 

kappaleessa tarkoitetun 

veron ja maksun ennakko.' 

3 artikla 

Sopimuksen 3 artíkla muu- 

tetaan náin kuuluvaksi: 

"3 artikla 

Sopimusvaltio on velvol- 
linen antamaan Í artiklan 

mukaista virka-apua kaikissa 

niissá veroasioissa ja kaik- 
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sákerstállande av betalning 

för fordran pá skatt.'" 

Artikel 2 

Artikel 2 í avtalet erháller 
följande ándrade lydelse: 

"Artikel 2 

Med skatt avses í detta av- 

tal: 

a) skatt. pá vilken avtal 

mellan de avtalsslutande sta- 

terna för undvíkande av dub- 

belbeskattning  betráffande 

skatter pá inkomst, förmö- 
genhet, arv eller kvarláten- 

skap áger tillámpning, 

b) gávoskatt. 
c) motorfordonsskatt. í 

den omfattning som anges í 

överenskommelse enligt arti- 

kel 20, 

d) mervárdeskatt och an- 

nan allmán omsáttningsskatt, 

i den omfattning som anges í 

överenskommelse enligt arti- 

kel 20, 

e) punktskatter. í den om- 

fattning som anges í Överens- 

„kommelse enligt artikel 20. 

f) socialförsákringsavgif- 
ter och andra offentliga av- 

gifter, í den omfattning som 

anges í överenskommelse en- 

ligt artikel 20. 

Med skatt likstálles för- 

skott pá sádan skatt och av- 

gift som avses 1 första 

stycket." 

Artikel 3 

Artikel 3 í avtalet erháller 

följande ándrade lydelse: 

"Artikel 3 

Avtalsslutande  stat ár 

skyldig lámna handráckning 

enligt artikel Í í alla de skat- 

teárenden och í frága om alla
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ráðstafana til tryggingar á 

skattkröfum. 

2. gr. 

2. gr. samningsins orðist 

svo: 

2. gr. 

Með skatti er í samningi 

þessum átt við: 

a) skatt, sem samningur 

milli aðildarríkjanna til þess 
að komast hjá tvísköttun 

tekna, eigna, arfs eða 

eftirlátinna eigna tekur til, 

b) gjafaskatt, 

c) skatt af vélknúnum 

ökutækjum, að því leyti, sem 

greinir í samkomulagi sam- 

kvæmt 20. gr., 

d) virðisaukaskatt og ann- 

an almennan söluskatt, að því 

leyti, sem greinir í samkomu- 

lagi samkvæmt 20. gr., 

e) „punktskatta“, að því 

leyti sem greinir í samkomu- 

lagi samkvæmt 20. gr. 

f) almannatryggingagjöld 

og önnur opinber gjöld, að 

því leyti, sem greinir í sam- 
komulagi samkvæmt 20. gr. 

Með skatti er jafnframt átt 
við fyrirframgreiðslu þeirra 
skatta og gjalda, sem fyrri 

málsgrein þessarar greinar 
tekur til. 

3. gr. 

3. gr. samningsins orðist 

svo: 

3. gr 

Aðildarríki er skylt að 

veita aðstoð samkvæmt 1. gr. í 

öllum þeim skattamálum og 
við allar þær skattakröfur, 
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síkring av skattekrav''. 

Artikkel 2 

Artikkel 2 í avtalen fár fgl- 

gende endrede ordlyd: 

" Artikkel 2 

Som skatt anses í denne 

avtale: 

a) skatt som gár inn under 
avtalene mellom de kontra- 

herende stater til unngáelse 
av dobbeltbeskatning for sá 
vidt angár skatt pá inntekt, 

formue, arv eller etterlaten- 

skaper, 

b) avgift pá gaver, 

c) motorvognavgift í den 

utstrekning det fglger av av- 

tale í henhold til artikkel 20, 

d) merverdiavgift og an- 

nen alminnelig omsetnings- 

avgift í den utstrekning det 
fölger av avtale í henhold til 

artikkel 20, 
e) særavgifter í den ut- 

strekning det fglger av avtale 

í henhold til artikkel 20, 

f) avgifter til folketrygden 

og andre offentlige avgifter í 

den utstrekning det fglger av 

avtale í henhold til artikkel 

20. 

Med skatt likestilles for- 

skudd pá skatt og avgift som 
gár inn under fórste ledd í 

denne artikkel.'' 

Artikkel 3 

Artikkel 3 í avtalen fár fgl- 
sende endrede ordlyd: 

" Artikkel 3 

En kontraherende stat er 

etter artikkel | pliktig til á yte 
bistand í alle skattesaker som 

er oppstátt etter lovgivning- 
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sákerstállande av betalning 

för fordran pá skatt.'" 

Artikel 2 

Artikel 2 í avtalet erháller 

följande ándrade lydelse: 

"Artikel 2 

Med skatt avses í detta av- 

tal: 

a) skatt, pá vilken avtal 

mellan de avtalsslutande sta- 

terna för undvikande av dub- 

belbeskattning  betráffande 

skatter pá inkomst, förmö- 

genhet, arv eller kvarláten- 

skap áger tillámpning, 

b) gávoskatt, 

c) motorfordonsskatt, í 

den omfattning som anges í 

överenskommelse enligt arti- 

kel 20, 

d) mervárdeskatt och an- 

nan allmán omsáttningsskatt, 

i den omfattning som anges í 

överenskommelse enligt arti- 

kel 20, 

e) punktskatter, í den om- 

fattning som anges í Överens- 

kommelse enligt artikel 20, 

f) socialförsákringsav- 

gifter och andra offentliga 

avgifter, í den omfattning 

som anges í överenskom- 

melse enligt artikel 20. 

Med skatt likstálles för- 

skott pá sádan skatt och av- 
gift som avses í första 
stycket.'" 

Artikel 3 

Artikel 3 í avtalet erháller 

följande ándrade lydelse: 

" Artikel 3 

Avtalsslutande  stat ár 

skyldig lámna handráckning 

enligt artikel Í í alla de skat- 

teárenden och í frága om alla 

A 36
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de. skattekrav,.som.er-Op- 

stáet í ens anden -kontrahe- 

rende stat í overensstem- 

melse med dennes lovgivning 

vedrgrende de skatter;.af- 

gifter:.og. .bidrag, som: om- 

fattes. af artikel..2.. I: sager 

vedrgrende skatter, som om- 

fattes af artikel 2 a),:forelig- 

ger. sádan pligt.dog kun, sá- 

fremt skatten omfattes af en 

aftale til undgáelse af. dob- 

beltbeskatning med den:kon- 

traherende,stat, som begærer 

bistanden. 

Bistanden kan omfatte for- 

anstaltninger.ikke blot.over- 

for skattepligtige, men .tillige 

overfor  arbejdsgivere og 

andre, som har været pligtige 

at tilbageholde skat:ved ud- 

betaling af lgn..eller anden 

ydelse,.:og...overfor: andre, 

som ifylge lovgivningen:i: den 

stat, som begærer bistanden, 

er ansvarlige for,skat. 

Anmodning om bistand, má 

kun fremsættes, safremt de 

begærede „foranstaltninger 

ikke kan foretages.i egen,stat 

uden væsentlige, vanskelig- 

heder og sáfremt den stat, 

som fremsætter. anmodnin- 

gen, ifðlge sin egen lovgiv- 

ning kan. yde. tilsvarende, bi- 

stand. pá begæring. af den 

stat; til hvilken anmodningen 

er rettet:'' 

Artikel 4 

Artikel 12 í aftalen fár fgl- 

gende ændrede ordiyd: 

"Artikel 12 

Den . kompetente myn- 

dighed í en kontraherende 

stat skal í det omfang, det 

kan ske pá grundlag „af 

tilgængelige - kontroloplys- 

ninger eller . tilsvarende 

oplysninger,. snarest. .muligt 
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kiin — nithin.. verovaateisiin 

náhden, jotka ovat syntyneet 

toisessa sopimusvaltiossa 

sen lainsáádánnön mukaan ja 

Jotka koskevat 2 ártiklassa 

tarkoitettuja. verðja- Ja  mák- 

suja. Sopimuksén. 2 artiklan 

a)  kohdassa  tarkoitettua 

veroa koskevissa  asioissa 

tállainen velvollisuus on kui- 

tenkin vain, jos vero kuuluu 

virka-apua -pyytáván: valtion 

kanssa kaksinkertaisen: vero- 

tuksen. válttámiseksi tehdyn 

sopimuksen piiriin. 

Virka-apu vorkoskea:seká 

totmenpidettá; joka kohdis- 

tuu  verovelvolliseen,-„ettá 

tolmenpidettá, jonka koh- 

teena ontyönantaja tai muu 

henkilö. „joka. .maksaessaan 

palkkaa tai:nuuta etuutta:on 

ollutvelvollinen pidáttámáán 

stitá veroa, ja muu henkilö, 

Joka „virka-apua- pyytáván 

valtion. Íainsáðádánnön. mu- 

kaan.on vastuussa verosta:. 

Virka-apua koskeva. esitys 

saadaan tehdá vain;jos-pyy- 

dettyá tolmenpidettá ei voida 

omassa valtiossa suorittaa il- 

man olennaísia vaikeuksta:ja 

jos se valtio, joka tekee esi- 

tyksen,.. oman. lainsáádán- 

tönsá mukaan voi:sen.valtion 

pyynnöstá..Jolle esitys:teh- 

dáán.., suorittaa;- vastaavan 

virka-avun.' 

d artíkla 

Sopimuksen 12 artikla muu- 

tetaan náin kuuluvaksi: 

"12 artikla 

Sopimusvaltion asian- 

omaisen viranomaisen tulee, 

mikáli niin voi tapahtua. saa- 

tavissa olevien. tarkkailu- tai 

muiden „vastaavien :tietojen 
perusteella, mahdollisimman 
pian „jokaisen. kalenterivuo- 
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de skatteansprák, som. upp- 

kommit í annans:ávtalsslú- 

tande stat í enlighet med dess 

lagstiftning betráffande de 

skatter och avgifter som om: 

fattas av:artikel:2. Í árenden 

rörande skatt som avses i'ar- 

tíkel 2 a) föreligger dock sá- 

dan skyldighet endast "om 

skatten omfattas av avtal för 

undvikande av; dubbelbe- 

skattning:med:den „avtálsslu- 

tande stat:som begár harid- 

ráckningen. 

Handráckning fár:avse átt 

gárd icke blott mot skait- 

skyldig utan áven mot ar- 

betsgivare och annan, som 

har varit skyldig.attinnehálla 

skatt vid.utbetalning: av 'lön 

eller annan förmán,:och: mót 
annan somrenligtlagstiftning- 

en í den stat som begár hand- 

ráckningen. ár ansvarig för 

skatt. 

Framstállning „om: hand- 

ráckning fár göras endast om 

den begárda. átgárden icke 

kan vidtas í den-egna staten 

utan vásentliga:-svárigheter 

och om den stat som gör 

frámstállningen:- enligt. sin 

egen lágstiftning kan :pá: be: 

gáran av den stat:till:vilken 

framstállningen ríktats verk- 

stálla.. motsvarande- hand- 

ráckning.'' 

Artikel 4 

Artikel 12 í avtalet erháller 

följande ándrade lydelse: 

" Artikel 12 

Behörig myndighet í av- 

talsslutande stat skall, í den 

mán det kan ske pá grundval 

av, tillgángliga kontrollupp- 

gifter eller.motsvarande upp- 

gifter, .snarast „möjligt efter 

utgángen..av. varje, kalen-
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sem fram:hafa' komið í öðru 

   

    

   
    

aðildarríki: í 
löggjöf: þess:-ög - varð 
skatta ög gjöld) sem 
tekur:til:Í skattamálum, sem 

  

undir samning til að komast: 
hjá tvísköttun við það aðild- 
arríki, sem aðstóðar óskar: 
stAðstöð "getur -ekki:aðeins- 
tekið til aðgerða gegn'þeim, 
sem skatt“ skuldar, heldur 
einnig gegn vinnuveitanda og: 
öðrum. sem skylt var að. 
halda eftir fé til greiðslu 
skatta við: útbörgun. "launa 

eða annarrar þóknunar, svo 
og“ gegn öðrum þeim, sem 
ábyrgð bera á sköttum sam- 
kvæmt löggjöf þess fíkis.'er 
aðstoðar óskar. 
"Beiðni úi 

áðeits' etjá fram: þegar 

  

   

  

   

  

veföfefra erfiðleika“ óg að. 
það ríki sem beiðnina ber 
fram geti: samkvæmt löggjöf 
sinni — veitt“ ' sambærilega 

aðst 

  
ey 
Velli sámanburðarga 
samsvarandi upplýsinga, svo 

fljótt sem verða má eftir hver 

áramót og án sérstakrar 

gr.' 

2. gr.sá) tekur:til, er þessi 

skatturinn“ falli: 
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eri i'en' konitrahérende stat 
nár det gjeldér skatter og áv- 
giftér söfn 'gár inn under ar 
tikkei:2: Í saker om skatt:et- 
ter“artikkel 2 a) fótelipger'det 
dog bare en 'slik plikt nár 
skátten gár:inn ufider en av“ 
tale:tilunngáelse av döbbelt- 
beskatning med den kontraz 
herende stat som þegjærer 

bistánd. * it : 
Bistandeii kart ötnfátte til 

tak ikke! bare overfor skatt: 
ytere, men ögsð:ovérfor ar- 
beidsgivere'ög andre söm hár 

hatt plikt til á holde tilbake 
skatt Ned utbetaling av lgnn 
eller ánnen ytelse ög överfor 
andre sori! 'etter: lovgivningen 

i den stat som har begjært bi- 
stand, er ansvarlig for skatt. 

“Anrrodning óm “ bistand 
kan bare fremsettes' sáfrefnt 
det „begjærte ska. ikke kan 

  

  

snarest mulig etter 

Nr. 87. 

  

de“skátteansprák;sö 
konimit EB ána *avtalsslu“! 
tande:stati: ænlighet med dess' 
lagstiftning.  betraffande: dé: 

skátter öch avgifter som:oni=: 
fattas av artikel 2:'Fárenden 
förande skátt söm avses ið ap 

   

    

  

dan ak ýldighél endast ton! 
skatten omfattas'av avtal för“ 
undvikande "av dubbelbe- 
skattning með den avtálsslu= 
tande stat soi ti 

ráckniiipen. 

Handráckting fár avse át 
gárd icke blott mot skattskyl- 

dig utan: áver mót: arbetsgi- 

   

    
    
tit skyldig átt “ífinehálla skatti 
við "utbétalning av Íön eller“ 
annan förmán, och möt án- 

ná :som entigt lágstifthingen 
i den stat som begár hánd- 

    

den' sóla álgardeh sicke 
kan vidtas í den. egna ístáten 

Eron av den lat tl Mike 
framstálfdingen riktats verki 
stálla motsvarande hand: 

fáckning.'" : 8 

  
Bið Féló mótðvakiindð! ípp- 
giftér. snarast í möjligt efter 
utgángen av varje kalén- 
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efter udlgbet af hvert kalen- 

derár, uden særlig anmod- 

ning, tilstille den kompetente 

myndighed í enhver af de 

andre kontraherende stater 

oplysninger  vedrgrende 1 

denne stat bosatte fysiske 

personer eller dér hjemme- 

hgrende juridiske personer 

for sá vidt angár 

a) udlodninger fra aktie- 

selskaber og lignende juri- 

diske personer, 

b) renter af obligationer og 

lignende værdipapirer, 

c) tilgodehavender hos 

banker; sparekasser og lig- 

nende institutioner samt 

renter af sádanne tilgodeha- 

vender, 

d) besiddelse af fast ejen- 

dom, 

e) royalties og andre peri- 

„odisk betalbare afgifter for 

udnyttelse af ophavsret, pa- 

tent, mýnster, varemærke el- 

ler anden sádan rettighed el- 

ler ejendom, 

f) lgnninger,  honorarer, 

pensioner og livrenter, 

£) skades-, forsikrings- og 

anden sádan erstatning, som 

er oppebáret í forbindelse 
med næringsvirksomhed 

samt 

h) andre indkomster eller 

aktiver, í det omfang over- 

enskomst herom træffes 1 

henhold til artikel 20. 

Den kompetente  myn- 

dighed í en kontraherende 

stat skal virke for at oplys- 

ninger, som fremkommer 

ved en undersggelse í denne 

stat í en sag vedrgrende be- 

skatning, og som kan antages 

at vedrgre en sádan (tilsva- 

rende) sag í en anden kontra- 

herende stat, snarest frem- 

sendes til den kompetente 

myndighed í denne anden 

stat. 
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den pááttymisen jálkeen, il- 

man eri esitystá, toimittaa 

kunkin muun sopimusvaltion 

asianomaiselle — viranomai- 

selle mainitussa  valtiossa 

asuvia luonnollisia henkilöitá 

Ja siellá kotipaikan omaavia 

oikeushenkilöitá tarkoittavat 

tiedot, jotka koskevat: 

a) osakeyhtiðiden ja mui- 

den sellaisten oikeushenki- 

löiden jakamaa voittoa, 

b) obligaatioiden ja mui- 

den sellaisten arvopaperei- 

den korkoja, 

c) pankeilta,  sáástöpan- 

keilta ja muilta sellaisilta lai- 

toksilta olevia saamisia seká 

tállaisten saamisten korkoja, 

d) kiinteán — omaisuuden 

omistusta, 

e) rojaltia tai muuta, teki- 

jánoikeuden, patentin, mal- 

lin, tavaramerkin tai muun 

sellaisen oikeuden tai omai- 

suuden káytöstá toistuvasti 

suoritettavaa maksua, 
f) palkkoja, — palkkioita, 

elákkeitá ja elinkorkoja, 

g) elinkeinotoiminnan yh- 

teydessá saatua vahingon-, 

vakuutus-ja muuta sellaista 

korvausta, seká 

h) muita tuloja tai varoja, 

mikáli tástá on sovittu 20 ar- 

tiklan mukaisesti. 

Sopimusvaltion asian- 

omaisen  viranomaisen on 

toimittava siten, ettá tiedot, 

jotka ovat tulleet esiin tássá 

valtiossa suoritettavassa sel- 

vityksessá veroa koskevassa 

asiassa ja joiden voidaan 

olettaa koskevan tállaista 

asiaa toisessa sopimusval- 

tiossa, mahdollisimman pian 

luovutetaan támán toisen 

valtion asianomaiselle viran- 

Oomaiselle. 
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derár, utan sárskild fram- 

stállning, tillstálla behörig 

myndighet í envar av de and- 

ra avtalsslutande staterna 

upplysningar avseende í den- 

na stat bosatta fysiska perso- 

ner eller dár hemmahörande 

juridiska personer betráffan- 

de: 

a) utdelningar frán aktie- 

bolag och liknande juridiska 

personer, 
b) rántor pá obligationer 

och andra sádana várdepap- 

per, 
c) tillgodohavanden hos 

banker, sparbanker och lik- 

nande inráttningar samt rán- 

tor pá sádana tillgodohavan- 
den, 

d) innehav av fast egen- 

dom, 

e) royalty och annan pe- 

riodiskt utgáende avgift för 
utnyttjande av upphovsrátt, 

patent, mönster, varumárke 

eller annan sádan ráttighet 

eller egendom, 

f) löner, arvoden, pen- 

sioner och livrántor, 

g) skade-, försákrings- 

och annan sádan ersáttning 

som erhállits í samband med. 
náringsverksamhet, samt 

h) andra inkomster eller 

tillgángar, í den mán Över- 

enskommelse tráffats dárom 
enligt artikel 20. 

Behörig myndighet í av- 

talsslutande stat skall verka 

för att uppgifter, som fram- 

kommit vid utredning í denna 

stat í árende angáende skatt 

och som kan antas beröra sá- 

dant árende í annan avtals- 

slutande stat, snarast över- 

lámnas till den behöriga 

myndigheten í denna andra 

stat.
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beiðni, afhenda bæru stjórn- 

valdi í hverju hinna aðild- 

arríkjanna upplýsingar um þá 

menn, sem búsettir eru Í 

þessu ríki, eða lögpersónur, 
sem þar eiga heimili, 

varðandi 

a) arðgreiðslur frá hluta- 

félögum og hliðstæðum lög- 
persónum, 

b) vexti af skuldabréfum 

og öðrum slíkum verðbréf- 

um, 

c) innstæður í bönkum, 

sparisjóðum og hliðstæðum 

stofnunum, svo og vexti af 

slíkum innstæðum, 

d) eignarhald á fasteign, 

e) hvers konar þóknanir 

og  tímabilsgreiðslur fyrir 

notkun á höfundarrétti, 

einkaleyfi, munstri, vöru- 

merki eða öðrum slíkum rétt- 

indum eða eignum, 
f) vinnulaun, starfslaun. 

elli- og eftirlaun og lífeyri, 

g) skaðabætur, trygginga- 

bætur og aðrar slíkar bætur, 

sem fengist hafa í sambandi 

við atvinnurekstur, svo og 

h) aðrar tekjur eða eignir, 

að svo miklu leyti, sem sam- 

komulag verður um skv. 20. 

gr. 

Bæru stjórnvaldi í aðild- 

arríki ber að stuðla að þvi að 

upplýsingar, er fram koma 

við rannsóknir í því ríki í 

málefnum, er varða skatt og 

sem ætla má að varði slík 

málefni í öðru aðildarríki, 

séu án tafar veittar bærum 

stjórnvöldum í síðarnefnda 

ríkinu. 
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av hvert kalenderár, uten 

spesiell anmodning, over- 

sende den kompetente myn- 

dighet í hver av de andre 

kontraherende stater opplys- 

ninger om fysiske personer 

som er bosatt der, eller om 

Juridiske personer som er 

hjemmehgrende der, for sá 

vidt angár 

a) utdelinger fra aksjesel- 

skaper og lignende juridiske 

personer, 

b) renter av obligasjoner 

og andre lignende verdipa- 

pirer, 

c) tilgodehavender 1 

banker, sparebanker og lig- 

nende institusjoner, samt 

renter pá slike tilgodeha- 

vender, 

d) eie av fast eiendom, 

e) royalty og annen peri- 

odisk utgáende avgift for ut- 

nyttelsen av opphavsrett. pa- 

tent, mgnster, varemerke el- 

ler annen slík rettighet eller 

eiendom, 

f) lgnn, honorarer. pen- 

sjoner og livrenter, 

£) skade-, forsikrings- og 

annen lighende erstatning 

som er oppebáret í samband 

med næringsvirksomhet 

samt 

h) andre inntekter eller ak- 

tiva í den utstrekning det er 

truffet avtale om det í hen- 

hold til artikkel 20. 

Den kompetente myndig- 

het í en kontraherende stat 

skal sgrge for at opplys- 

ninger, som er fremkommet 

ved behandlingen av en skat- 

tesak í denne stat og som kan 

antas á berðre skattleggingen 

i en annen kontraherende 

stat., snarest mulig over- 

sendes den kompetente myn- 

dighet í denne stat. 
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derár, utan sárskild fram- 

stállning, tillstálla behörig 

myndighet í envar av de and- 

ra avtalsslutande staterna 

upplysningar avseende í den- 

na stat bosatta fysiska perso- 

ner eller dár hemmahörande 

Juridiska personer betráffan- 

de: 

a) utdelningar frán aktie- 

bolag och liknande juridiska 

personer, 

b) rántor pá obligationer 

och andra sádana várdepap- 

per, 

c) tillgodohavanden hos 

banker, sparbanker och lík- 

nande inráttningar samt rán- 

tor pá sádana tillgodohavan- 

den, 

d) innehav av fast egen- 

dom, 

e) royalty och annan pe- 

riodiskt utgáende avgift för 

utnyttjande av upphovsrátt, 

patent, mönster, varumárke 

eller annan sádan ráttighet 

eller egendom, 

f) löner, arvoden. pen- 

sioner och livrántor, 

g) skade-, försákrings- 

och annan sádan ersáttning 

som erhállits í samband med 

náringsverksamhet, samt 

h) andra inkomster eller 

tillgángar, í den mán över- 

enskommelse tráffats dárom 

enligt artikel 20. 

Behörig myndighet í av- 

talsslutande stat skall verka 

för att uppgifter. som fram- 

kommit vid utredning í denna 

stat í árende angáende skatt 

och som kan antas beröra sá- 

dant árende í annan avtals- 

slutande stat. snarast Över- 

lámnas ull den behöriga 

myndigheten í denna andra 

stat.
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--Sáfremt dett den stat,;som 

har:modtaget oplysningerne, 

víser sig,; at: oplysningerne 

ikke.er:1 averensstemmelse 

med. dé,s virkelige:::forhold., 

skal::den'-kompetente myn= 

dighedsii denne! stát pá pas= 
sende máde;underrette den 
kompetente myndighed í den 

stat. som har afgivet oplys- 

ningérne;;om:forholdet:: ;:: 

sÁrtilfætde,hvor eh.t en af 

de kontraherende stater:-bo- 
sat:person:er afgáet:ved: dg- 
den:og,:har .efterladt: sig. fast 
ejendom í en anden af de 

kontraherende.stater;; eller 
aktivér. anbragt n; „virk 
somhed dér, skal den kompe- 
tente:myndighed:i.den Íðrst- 
nævnte stat, sá snart kend- 

skab til:förholdet esserhver- 
vet, underrette den kompe- 

tente; myndisbed sen; anden 
sk bérom.:. ; IR 

    

Ær en: skattepligtig eller: æn. 
anden person. som omfattes 
af artikel 3:stk;:2.afgáet ved. 

dóden, má inddrivelse íkke 

ske med:.belgb. som over- 

stiger værdiem. af aktiverne! í 
dgðösboet::Er boetiskiftet. má. 
hos arvinger eller andre ;som: 
har. erhvervet;..aktivers: pá 
grúnd af dadsfaldet ikkeand- 
drives ;mere..end;hvad, der 
modsvarer „værdien, af -aktis 
verne pá;tidspunktet for er. 
hvervelsens ia 

    
á aftalen indfgjes efter arti- 
kel 17 en ny artikel 17 A med 

folgende overskrift og ord- 

lyd: 

    

290 

sJos stina Valtiossa, joka on 

vastaanottanut.:tiedot,;.káy 
selville,'ettá tredot eivát vas 
taa:todellisia:olosuhteita: on 

támán valtton sásianotmaisen 
viranomaisen:.soptvalla::;ta- 

valla:ilmoitettava asíasta :sen 
valtion:asianomaiselle. viran- 

omaiselle.jJoka:on tied an“ 

tanut.     
sopimusvaltiossa 

asuva henkilö on kuollut:Ja 

háneltá on jáányt totsessa:50- 
pimbusvaltiðssa-;olevaa;. kiin- 

teáá omaisuutta tai siellá,ole- 

vaan liikkeeseen: sijoitettuja 
varoja, oni€nsiksi. „mainituri 
valíion astanomaisen vinan 
omaisen.; niiní. plan > kuin 
asiasta on saatu tieto,:4lmoi- 

tettava.tástá ;torsen -Valtiun 
asianomaiselle viranomai- 

selle.'' ri     

    

erovelvollinen tai 

rtiklan.2 kappaleessa 
tarkoitettu. henkilö on kúol- 
lut, ei saada periá enempáá 

kuin máárá,;joka vastaa kuo- 

pesá on. jaettu. ei. „perilliseltá 
tai muulta:kuolemantapauk: 

si a AS 

artiklan jálkeen , náin  kuuluva 

17 A artíkla. jolla on seu- 

raava otsikko: 

29. desember:1981. 

--Omdet:æden stat som mot: 

tagit:supplysningarna :Íráma= 

kammer;.att: upplysningarna: 

icke:motsvarar de verkliga: 

förhállandena.::Skallíbehörig“ 

myndighet isdenna $tat pa“ 

lámpligt sátt underrátta:ðen 

behöriga myndigheten 1 den 

stat, som lámnat upplysning- 

arna. om fórhállandet. 

  

avtalsslutande staterna ayli-, 
dit:ochrefterlámnat fast egen- 
dom'i;annan. avtalsslutande. 
stat eller tillgángar nedlagdai. 
rörelse:.dlár. skall:.behörig 
myndighet is. förstnámnda 
stat;:sá snart kánnedom vun- 

nits om förhállandet; under-. 
rátta behörig myndighet í den 

andra statén:dárom. s.s 1%; 

  

lar:s attskyldig, eller an- 

nan. som.avses í artikel 3-and- 
ra stycket avlidit; fár. indriv-. 
ning ej ske med belopp över- 

stigande várdet.av tillgángar- 
na.i dödsboet.:Ar boet, skif-. 
tat. fár av.arvinge eller. annan; 
som förvárvat egendom pá 
grund av, dödsfallet icke:; in- 

  

kel 17 en artikel 17 A med 

följande rubrik och lydelse:
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Ef fram kemur í því ríki 

sem fengið hefir  upp- 

lýsingarnar, að þær séu ekki 

sannleikanum  samkvæmar, 

skal bært stjórnvald í þessu 

ríki skýra bæru stjórnvaldi í 

því ríki, sem upplýsingarnar 

gaf, á viðeigandi hátt frá 

aðstæðum. 

Þegar maður, búsettur 1 

einu aðildarríkjanna, hefir 

andast og látið eftir sig fast- 

eign í öðru aðildarríki eða 

eignir í atvinnurekstri þar, 

skal bært stjórnvald í fyrr- 

nefnda ríkinu, strax og það 

hefir fengið vitneskju um 

málavexti, tilkynna það bæru 

sórnvaldi í síðarnefnda 

ríkinu 

5. gr 

14. gr. samningsins orðist 

svo! 

14. gr. 

Hafi hinn skattskyldi eða 

annar. sem um getur Í 2. mgr. 

3. gr., látist, má eigi inn- 

heimta hærri fjárhæð en eign- 

um dánarbúsins nemur. Hafi 

búi verið skipt, má eigi inn- 

heimta hjá erfingjum eða 

öðrum. sem fengið hafa ein- 

hverjar eignir vegna and- 

látsins, hærri fjárhæð en 

sem svarar til verðmætis 

eignarinnar á þeim tíma, sem 

þessi aðili fékk hana. 

6. ær. 

Á eftir 17. gr. samningsins 

bætist við ný grein 17 Á. með 

eftirfarandi —yfirsknft og 

orðist Svo: 
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Hvis det í den stat som har 

mottatt opplysnifger viser 

seg at opplysningene ikke 

tilsvarer de faktiske forhold, 

skal den kompetente myn- 

dighet í denne stat pá pas- 

sende máte underrette den 

kompetente myndighet í den 

stat som har gitt opplys- 

ninger om forholdet. 

Naár en person som er bo- 

satt í en av de kontraherende 

stater er avgátt ved dýden og 

har etterlatt seg fast erendom 

í en annen kontraherende 

stat eller midler som er plas- 

sert í en virksomhet der, skal 

den kompetente myndighet í 

færstnevnte stat underrette 

den kompetente myndighet í 

den annen stat om dette sá 

snart den har fátt kjennskap 

til forholdet." 

Artikkel 5 

Artikkel 14 í avtalen fár 

fölgende endrede ordlyd: 

"Artikkel 14 

Har skattyteren eller andre 

som er nevnt í artíkkel 3. an- 

net ledd. avgátt ved döden, 

skal man ikke drive inn belöp 

som overstiger verdien av 

aktiva í dodsboet. Er boet 

skiftet. kan man ikke inn- 

fordre större belgp hos ar- 

ving eller en annen som har 

ervervet formue pá grunn av 

dódsfallet, enn det som 

svarer til verdien av aktiva 

pá det tidspunktet ervervet 

fant sted.' 

Artikkel 6 

Etter artíkkel 17 innfðres 

det í avtalen en artikkel 17 A 

med félgende overskrift og 

ordlyd: 
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Orn det í den stat som mot- 

tagit upplysningarna fram- 

kommer. att upplysningarna 

icke motsvarar de verkliga 

förhállandena. skall behörig 

myndighet í denna stat pá 

lámpligt satt underrátta den 

behöriga myndigheten í den 

stat, som lámnat upplysning- 

arna, om förhállandet. 

Dá person bosatt í en av de 

avtalsslutande staterna avli- 

dit och efterlámnat fast egen- 

dom í annan avtalsslutande 

stat eller tillgángar nedlagda í 

rörelse dár, skall behörig 

myndighet í förstnámnda 

stat, sá snart kánnedom vun- 

nits om förhállandet, under- 

rátta behörig myndighet í den 

andra staten darom.'' 

Artikel 5 

Artikel 14 í avtalet erháller 

följande ándrade lydelse: 

"Artikel 14 

Har skattskyldig eller an- 

nan som avses tartíkel Í and- 

ra stveket avlidit. fár indnv- 

ning eJ ske med belopp över- 

stigande várdet av tillgángar- 

na í dodsboet. Ár boet skif- 

tat. fár av arvinge eller annan 

som förvarvat egendom pá 

grund av dödsfallet icke tn- 

drivas mer án som molsvarar 

várdet av egendomen vid ti- 

den för torvárvet. 

Artikel 6 

Í avtaiet införes etter arti- 

kel 17 en artikel 17 A med 

följande rubrik och lvdelse:
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"Sikkerhedsstillelse for be- 

taling af skattekrav. 

Artikel 17 A. 

Síkkerhedsstillelse for be- 

taling af skattekrav í henhold 

til denne aftale skal ske í 

overensstemmelse med gæl- 

dende lovgivning eller admi- 

nistrativ praksis í den stat, 

hos hvilken síkkerhedsstil- 

lelse begæres. Sádan sikker- 
hedsstillelse kan ske selv om 

fordringen ikke er fastsat. 

Sáfremt et skattekrav helt 

eller delvis bortfalder, efter 

at foranstaltninger med 

henblik pá sikkerhedsstil- 
lelse í henhold til denne af- 

tale er truffet, skal de kom- 

petente myndigheter í den 

stat, som har fremsat begær- 

ingen, snarest muligt an- 

melde det indtrufne til den 

kompetente myndighed í den 

anden stat. 

Bestemmelserne í artík- 

lerne 13—17 skal í det om- 

fang, det er muligt, finde an- 

vendelse ogsá for sá vidt an- 

gár sikkerhedsstillelse for be- 
taling af skattekrav í henhold 

til denne aftale.'' 

Artikel 7 

Artikel 20 í aftalen fár fol- 

gende ændrede ordlyd: 

"Artikel 20 

De kompetente myndig- 

heder 1 de kontraherende 

stater kan indgá yderligere 

overenskomst for at gennem- 

före bestemmelserne í denne 

aftale. De kan særligt indgá 

overenskomst om udveksling 

af oplysninger í henhold til 

artikel 12 h) om mindstebe- 

Igb, som anmodning om ind- 

drivelse skal angá. om bi- 

stand vedrgrende skatter og 

afgifter í henhold til artikel 2 

292 

"Verosaamisen maksamisen 

turvaaminen 

17 A artíkla 

Támán sopimuksen mu- 

kainen verosaamisen maksa- 

misen turvaaminen tapahtuu 

sen valtion lainsááaánnön tai 

hallintokáytánnön  mukaan, 

Jolta turvaamista on pvy- 

detty. Tállarnen turvaaminen 

voi tapahtua, vaikka saa- 

mista ei ole vahvistettu. 

Jos verosaaminen lakkaa 

kokonaan tai osaksi sen jál- 

keen kun támán sopimuksen 

mukaiseen turvaamistoimen- 

piteeseen on ryhdytty. on 

esityksen tehneen  valtion 

aslanomaisen viranomaisen 

mahdollisimman pian ilmoi- 

tettava tapahtumasta toisen 

valtion astanomaiselle viran- 

omaiselle. 

Mitá 13 — 17 artiklassa on 

máárátty, koskee soveltuvin 

osin myös támán sopimuk- 

sen mukaan tapahtuvaa ve- 

rosaamisen maksamisen tur- 

vaamista.'' 

7 artikla 

Sopimuksen 20. artikla 

muutetaan náin kuuluvaksi: 

"20 artikla 

Sopimusvaltioiden asian- 

omaiset viranomaiset votvat 

tehdá táydentáviá sopimuk- 

sia támán sopimuksen máá- 

ráysten toteuttamiseksi. Eri- 

tyisesti ne voivat sopia tieto- 

jen vaihdosta 12 artiklan h) 

kohdan mukaan, váhimmaáis- 

máárástá. jota perimistá kos- 

keva esitys saa tarkoittaa. 

veroja ja maksuja koskevasta 

virka-avusta 2 artíklan c). d). 

e) ja f) kohdan mukaan ja 
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"Sákerstállande av betal- 

ning för fordran pá skatt 

Artikel 17 A 

Sákerstállande av betal- 

ning för fordran pá skatt en- 
ligt detta avtal skall ske en- 

ligt lagstiftning eller admi- 

nistrativ praxis í den stat hos 

vilken  sákerstállande be- 

gárts. Sádant sákerstállande 

kan ske áven om fordran inte 

ár faststálld. 

Bortfaller fordran pá skatt 
helt eller delvis sedan átgárd 

för sákerstállande enligt det- 

ta avtal vidtagits, skall den 

behöriga myndigheten í den 

stat som gjort framstállning- 

en snarast möjligt anmála det 

intráffade till den behöriga 

myndigheten í den andra sta- 

ten. 

Bestámmelserna í artik- 

larna 13—17 skall í tillámp- 

líga delar gálla áven betráf- 

fande sákerstállande av be- 

talning för fordran pá skatt 
enligt detta avtal." 

Artikel 7 

Artikel 20 í avtalet erháller 

följande ándrade lydelse: 

"Artikel 20 

De behöriga myndigheter- 

na í de avtalsslutande sta- 

terna kan tráffa ytterligare 

överenskommelse för att ge- 

nomföra bestámmelserna í 

detta avtal. De kan sárskilt 

överenskomma om utbyte av 

upplysningar enligt artikel 12 

h), om minsta belopp, som 

framstállning om indrivning 

fár avse, om handráckning 

betráffande skatter och av- 

gifter enligt artikel 2 c), d). e}
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Ráðstafanir til tryggingar 

greiðslu á skattkröfum 

17. gr. A 

Ráðstafanir til tryggingar 

greiðslu á skattkröfum sam- 

kvæmt samningi þessum 

skulu gerðar í samræmi við 

löggjöf eða stjórnsýsluvenju í 

því ríki, þar sem iryggingar- 

ráðstafanna er óskað. Slíkar 

tryggingarráðstafanir geta 

farið fram, þó fjárhæð kröf- 
unnar sé ekki ákveðin. 

Falli skattkrafa niður að 

öllu eða nokkru leyti, eftir að 

aðgerðir til tryggingar kröf- 

unni samkvæmt þessum 

samningi hafa verið gerðar, 

skal bært stjórnvald í því ríki, 
sem beiðnina bar fram, til- 

kynna það bæru stjórnvaldi í 
hinu ríkinu, svo fljótt sem 

auðið er. 

Ákvæði 13.—17. gr. skulu 
á sama hátt gilda, eftir því 

sem við getur átt, um ráðstaf- 

anir til tryggingar greiðslu á 

skattkröfu samkvæmt þess- 

um samningi. 

7. gr. 

20. gr. samningsins orðist 

svo: 

20. gr. 

Bær stjórnvöld í aðild- 

arríkjunum geta gert með sér 

ítarlegra samkomulag um 

framkvæmd ákvæða þessa 

samnings. Þau geta einkum 

gert með sér samkomulag um 

skipti á upplýsingum sam- 

kvæmt 12. gr. h), um lág- 

marksfjárhæðir, sem æskja 

má innheimtu á, um aðstoð 

varðandi skatta og gjöld 

samkvæmt 2. gr. c), d), e) og 

Í), og um afdrátt skatta í 
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"Sikring av skattekrav 

Artikkel 17 A 
Sikring av skattekrav etter 

denne avtale skal skje í over- 

ensstemmelse med lovgiv- 

ingen eller administrativ 

praksis í den stat hvor sikring 

begjæres iverksatt. Slík sík- 

ring kan skje selv om kravet 

ikke er fastsatt. 

Bortfaller skattekravet 

helt eller delvís etter at sík- 

ring etter denne avtale er satt 

i verk, skal den kompetente 

myndighet í den stat som har 

fremsatt anmodningen sna- 

rest mulig gi underretning til 

den kompetente myndighet í 

den annen stat. 

Bestemmelsene í artiklene 

13—-17 fár sá langt de passer 

ogsá anvendelse nár det 

gjelder sikring av skattekrav 

etter denne avtale.'' 

Artikkel 7 

Artikkel 20 í avtalen fár 

fölgende endrede ordlyd: 

"Artikkel 20 

De kompetente myndighe- 

ter i de kontraherende stater 

kan inngá ytterligere over- 

enskomst for á gjennomfóre 

bestemmelsene í denne av- 

tale. De kan særskilt inngá 

avtale om utveksling av opp- 

lysninger í henhold til artik- 

kel 12 h). om minstebelgp for 

anmodning om inndriving, 

om bistand vedrðrende skat- 

ter og avgifter etter artikkel 2 

Cc), d). e) og f) og om opp- 
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"Sákerstállande av betal- 

ning för fordran pá skatt 

Artikel 17 A 

Sákerstállande av betal- 

ning för fordran pá skatt en- 

ligt detta avtal skall ske en- 

ligt lagstiftning eller admi- 

nistrativ praxis í den stat hos 

vilken  sákerstállande be- 

gárts. Sádant sákerstállande 
kan ske áven om fordran inte 

ár faststálld. 

Bortfaller fordran pá skatt 
helt eller delvis sedan átgárd 

för sákerstállande enligt det- 

ta avtal vidtagits, skall den 

behöriga myndigheten í den 

stat som gjort framstállning- 

en snarast möjligt anmála det 

intráffade till den behöriga 

myndigheten í den andra sta- 

ten. 

Bestámmelserna í artik- 

larna 13-17 skall í tillámp- 

liga delar gálla áven betráf- 

fande sákerstállande av be- 

talning för fordran pá skatt 

enligt detta avtal."' 

Artikel 7 

Artikel 20 í avtalet erháller 

följande ándrade lydelse: 

"Artikel 20 

De behöriga myndigheter- 

na í de avtalsslutande sta- 

terna kan tráffa ytterligare 

överenskommelse för att ge- 

nomföra bestámmelserna 1 

detta avtal. De kan sárskilt 

överenskomma om utbyte av 

upplysningar enligt artikel 12 

h). om minsta belopp. som 

framstállning om indrivning 

fár avse, om handráckning 
betráffande skatter och av- 

gifter enligt artikel 2 c), d), e) 
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c), d), e) og f), og om op- 

krævning af skat í særlige til- 

fælde, f. eks. vedrðrende sá- 

kaldte grænsegængere, eller 

om regler for forskudsskatte- 

træk med henblik pá at und- 

ga. at forskudsskat trækkes í 

mere end en stat, samt ved- 

rðrende renter, ségsmálsom- 

kostninger, byder og andre 

lignende belgb, som pá- 

lægges í forbindelse med be- 

skatning eller inddrivelse. 

om fastsættelse af kurs for 

omregning af belgb, som skal 

inddrives, samt om afregning 

af inddrevne belgb. 

Safremt vanskeligheder el- 

ler tvivlsspðrgsmál opstár 
mellem to eller flere af de 

kontraherende stater vedrg- 

rende fortolkning eller an- 

vendelse af denne aftale, skal 

de kompetente myndigheder 

1 disse stater forhandle med 

henblík pá at löse spörgsmá- 

let gennem særlig overens- 

komst. Resultatet af sádanne 

forhandlinger skal snarest 

meddeles de kompetente 

myndigheter í de þvrige kon- 

traherende stater. 

Safremt den kompetente 

myndighed 1 en af de kontra- 

herende stater finder, at 

forhandlinger vedrórende 

spórgsmal om fortolkning el- 

ler anvendelse af denne af- 

tale byr ske mellem de kom- 

petente myndigheder í samt- 

lige de kontraherende stater. 

skal sádanne forhandlinger 

finde sted pá begæring af 

denne stat." 

Artikel 8 

Denne tillægsaftale træder 

í kraft tredive dage efter den 

dag, da samtlige kontrahe- 

rende stater har meddelt det 

svenske udenrigsdeparte- 

ment. at de foranstaltninger. 
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veron kannosta eráissá ta- 

pauksissa, esim. ns. rajanká- 

vijölden osalta, tai mááráyk- 

sista sen válttámiseksi, ettá 

veron ennakkoa suoritetaan 

useammassa kuin yhdessá 

valtiossa, seka koroista, oi- 

keudenkayntikuluista, uhka- 

sakoista ja muista sellaisista, 

verotuksen tai perímisen yh- 

teydessá  menevistá mak- 

suista,  perittáviá  máárá 

muunnettaessa sovellettavan 

kurssin vahvistamisesta seka 

perittyjen máárien tilittámi- 

sest. 

Jos kahden tai useamman 

sopimusvaltion válillá syntyy 

varkeuksta tai epátietoisuutta 

támán sopimuksen tulkin- 

nasta tai soveitamisesta, nái- 

den valtioiden asianomaisten 

viranomaisten on neuvotel- 

tava keskenádán kysymysten 

ratkaisemiseksi erityisin so- 

pimuksin. Neuvottelujen tu- 

lokset on niahdollisímman 

plan annettava ti€doksi mui- 

den sopimusvaltioiden asian- 

omarsille viranomaisille. 

Jos sopimusvaltion asian- 

omainen viranomainen kat- 

s00, ettá karkkien sopimus- 

valtioiden asianomaisten vi- 

ranomaisten on neuvoteltava 

keskenáán támaán sopimuk- 

sen tulkinnasta tai sovelta- 

misesta, neuvottelut on káy- 

tává támán valuon pvyn- 

nösta.'' 

8 artikla 

Támá lsásopimus tulee 

voimaan kolmantenakym- 

menentená pálrváná siitá pái- 

vástá, jJona kaikki sopimus- 

valtiot  ovat  ilmoittaneet 

Ruotsin  ulkoasiaindeparte- 
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och f) och om uppbörd av 

skatt í vissa fall, t. ex. í frága 

om s.k. gránsgángare, eller 

om regler för att undvíka att 

preliminár skatt uttages í mer 

án en stat. samt betráffande 

rántor, ráttegángskostnader, 

viten och andra líknande be- 

lopp. som utgár í samband 

med beskattning eller iín- 

drivning, om faststállande av 

kurs för omrákning av be- 

lopp. som skall indrivas, 

samt om redovisning av in- 

drivna belopp. 

Om svaárigheter eller tvi- 

velsmál uppkommer mellan 

tvá eller flera av de avtalsslu- 

tande staterna rörande tolk- 

ning eller tillámpning av det- 

ta avtal, skall de behöriga 

myndigheterna í dessa stater 

överlágga för att söka lösa 

frágan genom sárskild över- 

enskommelse. Resultatet av 

sádana Overlággningar skall 

snarast delges behöriga myn- 

digheter 1 Övriga avtalsslu- 

tande stater. 

Finner behörig myndighet 

ten av de avtalsslutande sta- 

terna att Överlággningar í frá- 

ga om tolkning eller tillámp- 

ning av detta avtal bör ske 

mellan de behöriga myndig- 

heterna í samtliga avtalsslu- 

tande stater, skall sádana 

överlággningar ága rum pá 

begáran av denna stat." 

Artikel 8 

Detta tillággsavtal tráder í 

kraft trettio dagar efter den 

dag dá samtliga avtalsslu- 

tande stater meddelat det 

svenska utrikesdepartemen- 

tet att de átgárder som krávs
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sérstökum tilvikum, t.d. 

vegna:::þeirra;;;. sem: sækja 
vinnu yfir landamæri „eða um 

reglur: til „að: forðast. að 

staðgreiðslusköttum sé 

haldið -eftir. í- fleiri en -.einu 

ríki, ennfremur um:'vexti; 

málskostnað, févíti og aðrar 

þess háttar:greiðslur,. sem á 

eru dagðar „við: skattaálagn: 

ingu eða innheimtu ,sum:;Á- 

kvörðun á gengi við umreikn- 

ing á: fjárhæðum; sem. inn“ 

heimta á,;svo: og-um:reikn- 

ingsskil.á innheimtu: fé. 

Komi upp erfiðleikar eða 

vafi milli tveggja eða fleiri 

aðildarríkja. um-túlkun „eða 

framkvæmd á samningi þess- 

um, skulu bær stjórnvöld í 

þessum „ríkjum..eiga. með.sér 

viðræður.til:bess að.reyna að 

leysa „ málið. með.. sérstöku 

samkomulagi... Niðurstöður 

slíkra viðræðna skal tilkynna: 

bærum stjórnvöldum í öðrum 

aðildarríkjum. svo: fljótt. sem 

unnt er. 

Telji. bær:stjórnvöld:í einu 

aðildarríkjanna;:að „viðsæður. 

um túlkun eða framkvæmd á 

samningi þessum.eigi að fara 

fram millíbærra stjórnvalda í 

öllum:aðildarríkjunum ; skulu 

slíkar,: viðræður: fara, fram 

samkvæmt ósk þessa ríkis: 

8. gr. 

Viðbótarsamningur „þessi 

öðlast gildi þrjátíu dögum eft- 

ir þann dag, er öll aðildar- 

ríkin hafa tilkynnt sænska 

utanríkisráðuneytinu, að 

uppfylltar hafa verið þær 
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kreving av:skatt:1. visse:til- 

felle,:f.eks:*vedrórende. sá“ 

kalte: :grensegjengere,' eller 

om. regler for á undgá at fors 
skudd:pá skatt: kreves:1:mer 
enn en staf; samt:vedrgrende 

renter;="'rettergangsomkost- 

ninger, bgter og andre. lig: 

nende beláp. sóm utskrives 1 

samband. med beskatning el: 

ler:inndriving, om fastsetting 

av:kurs for .omregning av be- 

lap som :skal inndrives,samt 

om avregning av belgp som 

er drevet inn. 

Hvis det oppstár vanske- 

ligheter eller tvilsspðrsmál 

mellom to:eller:flere av de 

kontraherende -:stater: OM 

tolkningen eller. anvendelsen 

av; denne: avtale;-"skal. de 

kompetente:; myndigheter..,i 

disse.statene:forhandle.for:á 

forsgke á:lóse:spársmálene 

gjennom særskilt avtale. Re- 

sultatet..av;;slike. forhand- 

linger skal snarest meddeles 

de kompetente myndigheter i 
de -. Óvrige:;. kontraherende 

stater, . 

Finner den: kompetente 

myndighet:i€n av. de kontra- 

herende stater at „forhand- 

linger om: spórsmál om tolk- 

ning:eller.anvendelse av:den- 

ne;:avtale bor:.skje, mellom 

konipetente myndigheter. á 

samtlige kontraherende 

stater,- skal: -slike'.forhand- 

linger: finne sted: pá. anmod: 

ning fra:denne stat.'' 

Artikkel 8 

Denne:tilleggsavtale trer í 

kraft tretti dager etter den 

dag da samtlige kontrahe- 

rénde stater har meddelt det 

svenske utenriksdeparie- 

ment at de tiltak som kreves 

Nr. 87. 

och f) och:om: uppbörd av 

skatt'isvissa fall, t:ex. ii frága 
om :s:k; gránsgángare; eller 

om regler för att:undvika átt 

preliminár skatt uttages:i mer 

án æn!stat, samt betráffande 
rántor;-ráttegángskostnader: 

viten och andra líknande be- 

lopp;- som: utgár'i samband 

med -beskattning eller: in= 

driyning, om faststállanide av 

kurs föromrákning av be- 

lopp; som skall: ándrivas: 

sat om:r€dóvisningsav:in- 

drivna belopp. : 

Om svárigheter eller tvi- 

velsmál uppkommer mellan 

tvá eller flera.avde avtalsslu- 

tande..staterna törande. tolk- 

ning eller tillámpning av det- 

ta:<avtal, “skall de. behöriga 

myndigheterna:i:dessa stater 

överlágga för att::söka lösa 

frágan. genom sárskald. över- 

enskommelse:'Resultatet:-av 

sádana -övérlággningar sskall 

snarast-delges behöriga myn- 

digheter í övriga avtalsslu- 

tande:stater: 

Einner :behörig myndighet 

í en av de avtalsslutande sta 

terna att överlággningar í frá- 

ga:om tolkning eller tillámp- 

ning av. detta avtal bör ske 

mellan-de behöriga. myndig- 

heterna í samtliga.:avtalsslu- 

tande., stater,. skall sádana 

överlággningar..ága tum.pá 

begáran av.denna stat.'' 

Artikel 8 

Detta tillággsavtal:tráder 1 

kraft trettio dagar efter den 

dag dá samtliga avtalsslu- 

tande stater medðdélat det 

svenska utrikesdepartemen- 

tet att de átgárder som
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som er nýdvendige for til- 

lægsaftalens ikrafttrædelse, 

er gennemfgrt. Det svenske 

udenrigsdepartementet  un- 

derretter de gvrige kontra- 

herende stater om modtagel- 

sen af disse meddelelser. 

Efter at denne tillægsaftale 

er trádt í kraft, anvendes 

dens bestemmelser pá sager, 

som er indkommet efter 

ikrafttrædelsen til den kom- 

petente myndighed 1 den 

stat, til hvilken anmodningen 
Er rettet. 

Artikel 9 

Denne tillægsaftale skal 

forblive í kraft, sá længe afta- 

len er í kraft. 

Tillægsaftalen skal depo- 

neres í det svenske udenrigs- 

departementet, og bekræf- 

tede afskrifter skal af det 

svenske udenrigsdeparte- 

mentet tilstilles hver af de 

kontraherende staters rege- 

ringer. 

Til bekræftelse heraf har 

undertegnede dertil behgrigt 

bemyndigede,  undertegnet 

denne tillægsaftale. 

Udfærdiget í Stockholm 

den {1. juni 1981, 
i et eksemplar pá det 

danske, det finske, det is- 

landske, det norske og det 

svenske sprog, idet der pá 

det svenske sprog er udfær- 

diget to tekster, en for Fin- 

land og en for Sverige, hvilke 

samtlige tekster har lige gyl- 

dighed. 

H Hjorth-Nielsen 

L.S. 
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mentille lisásopimuksen voi- 

maan tulemiseksi vaaditta- 

vien toimenpiteiden suoritta- 

misesta. Ruotsin ulkoasiain- 

departementti ilmoittaa 

muille sopimusvaltioille nái- 

den ilmoitusten vastaanotta- 

misesta. 

Lisásopimuksen voimaan- 

tultua sen mááráyksiá sovel- 

letaan asioihin, jotka ovat 

voimaantulon jálkeen saa- 

puneet sen valtion asian- 

Omaiselle viranomaiselle, 

Jolle esitys tehdáán. 

9 artikla 

Támaá lisásopimus on voi- 

massa niin kauan kuin sopi- 

mus on voimassa. 

Se talletetaan Ruotsin .ul- 

koasiaindepartementtiin ja 

Ruotsin  ulkoasiaindeparte- 

mentti toimittaa oikeaksi to- 

distetut  jáljennökset stitá 

kunkin sopimusvaltion halli- 

tukselle. 

Támaán vakuudeksi ovat al- 

lekirjoittaneet, siihen asian- 

mukaisesti valtuutettuina, al- 

lekirjoittaneet támán lisáso- 

pimuksen. 

Tehty Tukholmassa 11 

páiváná kesákuuta 1981 
yhtená suomen-, islannin-, 

norjan-, ruotsin- ja tanskan- 

kielisená kappaleena, jossa 

ruotsinkielellá on kaksi teks- 

tiá, toinen Suomea ja toinen 

Ruotsia  varten, kaikkien 

tekstien ollessa yhtá todis- 

tusvoimaiset. 

29. desember 1981. 

för att tillággsavtalet skall 

tráda í kraft genomförts. Det 

svenska utrikesdepartemen- 

tet underráttar de övriga av- 

talsslutande = staterna om 

mottagandet av dessa med- 

delanden. 

Sedan tillággsavtalet har 

trátt í kraft tillámpas dess be- 

stámmelser pá árenden som 

efter ikrafttrádandet har in- 

kommit till den behöriga 

myndigheten í den stat till 

vilken framstállningen rik- 

tats. 

Artikel 9 

Detta tillággsavtal skall 

förbli í kraft sá lánge avtalet 

ár í kraft. 

Det skall vara deponerat í 

det svenska utrikesdeparte- 

mentet och bestyrkta av- 

skrifter skall av det svenska 

utrikesdepartementet tillstál- 

las var och en av de avtals- 

slutande staternas regering- 
ar. 

Till bekráftelse hárav har 

undertecknade, dártill veder- 

börligen bemyndigade, un- 

dertecknat detta tillággsav- 

tal. 

Som skedde í Stockholm 

den 11 juni 1981, 
í ett exemplar pá finska, 

danska, iíslándska, norska 

och svenska spráken, varvid 
pá svenska spráket utfár- 
dades tvá texter, en för Fin- 
land och en för Sverige, vilka 

samtliga texter har lika vits- 
ord. 

Paul Gustafsson 

L.S.
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kröfur, sem gerðar eru til 

gildistöku viðbótarsamnings 

þessa. Sænska  utanríkis- 
ráðuneytið tilkynnir hinum 

aðildarríkjunum móttöku 

þessara tilkynninga. 

Þegar viðbótarsamningur 

þessi hefur tekið gildi, skal 
ákvæðum hans beitt um mál, 

sem borist hafa eftir 

gildistökuna til viðkomandi 

stjórnvalds í því ríki, sem 
beiðni er beint til. 

9. gr. 

Viðbótarsamningur þessi 
gildir meðan samningurinn 

gildir. 

Viðbótarsamningurinn 

skal varðveittur í sænska 

utanríkisráðuneytinu og skal 

það senda ríkisstjórn hvers 
aðildarríkis staðfest endurrit. 

Til staðfestingar þessu 
hafa undirritaðir fulltrúar, 
sem til þess hafa fullgilt 
umboð. ritað undir þennan 
viðbótarsamning. 

Gert í Stokkhólmi hinn 

11. júní 1981 . 
í einu eintaki á hverju 

þessara mála: íslensku, 
dönsku, finnsku, norsku 
og sænsku og eru sænsku 

textarnir tveir, annar 

fyrir Finnland og hinn 

fyrir Svíþjóð og skulu 

allir textar jafngildir. 

Hjálmar W. Hannesson 

L.S. 
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for tilleggsavtalens íkrafttre- 

delse er gjennomfgrt. Det 

svenske utenriksdeparte- 

ment meddeler de gvrige 

kontraherende  stater om 

mottagelsen av disse mel- 

dinger. 

Etter at tilleggsavtalen er 

trádt í kraft, skal dens be- 

stemmelser fá anvendelse pá 

saker som etter ikrafttredel- 

sen er kommet inn til den 

kompetente myndighet í den 

stat som anmodningen er ret- 

tet til. 

Artikkel 9 

Denne tilleggsavtale skal 

være í kraft sá lenge avtalen 

er í kraft. 

Den skal være deponert í 

det svenske utenriksdeparte- 

ment som vil oversende be- 

kreftede avskrifter til hver av 

de kontraherende staters re- 

gjeringer. 

Til bekreftelse av dette har 

undertegnede, som er behg- 

rig bemyndiget, undertegnet 

denne tilleggsavtale. 

Utferdiget i Stockholm 

den 11. juni 1981, 
i et eksemplar pá norsk, 

dansk, finsk, islandsk og 

svensk, hvorav det pá 
svensk er utferdiget í to tek- 

ster, en for Finland og en for 

Sverige, slík at samtlige tek- 

ster har samme gyldighet. 

G. Rogstad 

L.S. 
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krávs för att tillággsavtalet 

skall tráda í kraft genom- 

förts. Det svenska utrikesde- 

partementet underráttar de 

övriga  avtalsslutande sta- 

terna om mottagandet av 

dessa meddelanden. 

Sedan tillággsavtalet har 

trátt í Kraft tillámpas dess be- 

stámmelser pá árenden som 
efter ikrafttrádandet har in- 

kommit till den behöriga 

myndigheten í den stat till 

vilken framstállningen rik- 

tats. 

Artikel 9 

Detta tillággsavtal skall 

förbli í kraft sá lánge avtalet 

ár í kraft. 

Det skall vara deponerat í 

det svenska utrikesdeparte- 

mentet och bestyrkta av- 

skrifter skall av det svenska 

utrikesdepartementet tillstál- 

las var och en av de avtals- 

slutande staternas regering- 

ar. 
Till bekráftelse hárav har 

undertecknade, dártill veder- 

börligen bemyndigade, un- 

dertecknat detta tillággsav- 

tal. 

Som skedde í Stockholm 

den 11 juni 1981, 
i ett exemplar pá svenska, 

danska, finska, islándska och 

norska spráken, varvid pá 
svenska spráket utfárdades 
tvá texter, en för Sverige och 

en för Finland, vilka samtliga 

texter har lika vitsord. 

Ola Ullsten 

L.S.
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"Tekjur lyfsölusjóðs eru í vextir af lánum, hagnaður af sölu áhalda og lyfjabirgða svo og 
tekjur af rekstri lyfjabúðar, sbr. 41. gr. 1—3. tl. 

Ríkissjóður leggi lyfsölusjóði til árlegt framlag skv. fjárlögum. Framlag þetta nemi sem 
næst 1% af að iy ClE-ví Á. 

rl fsölu óðsgjalí 1, sk allar lyfjabúðir. 
lisgjáldi iyfjabúða og innh imtist t ieð þú svo $e 
þetta er lögtakskræft. “ a 

     

      

    

  

2. mgr. 1. gr. laga nr. 83/1974 sbr. lög nr. 99/1979 og lög nr. 105/1980 hljóði sv svo: 

Af verð jöfnunargjaldi skv. 1. mgr. þessarar greinar skal verja allt að 3% af seldri 

raforku á árinu 1983 til þess að greiða kostnað Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vest- 

fjarða af keyrslu vararafstöðva vegna rafmagnsskorts á s. Í. vetri, samkvæmt nánari ákvörð- 

un ráðherra. R 
Við 1. gr. laganna bætist ný málsgrein er hljóði svo: 

Heimilt er iðnaðarráðherra á árinu 1982 að fela Orkusjóði að endurgreiða Rafveitu 

Siglufjarðar verðjöfnunargjald af raforku sem nemi allt að þeirri upphæð sem innheimt 

verður af raforkusölu veitunnar.



3l:desember 1981. 299 Nr. 89. 

2:gr. 

5. gr. laga nr. 83/1974 hljóði svo: eð thu Lannust an 56 
Hafi gjaldskyldur aðili ekki:skilað verðjöfnunargjaldi á eindaga falla á dráttarvextir af 

því sem ógreitt er, talið frá og með gjalddaga. Dráttarvextir eru þeir sömu og hjá innláns- 

stofnunum, sbr. 13. gr. laga nr. 10/1961 og ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma. 

fn gr tel nl gó Í 

3. gr. 
Í stað „1981“ í 16 gr. laga nr. 83/1974 komi: 1982. ..0...)%), 

   
Gjört að Bessastöðum 31. desember 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

  

      

(L.S) 
Hjörleifur Guttormsson. 

í BÉ ó “ 

ER ag eatf 
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um breyting á lögum nr. 52 14. ágúst 1959, um kosningar til Alþingis. 
tttsirr Ál sina Sr Bu teið a ta RL lo FA SKÁ 

Forseti ÍsLANDs 
gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. a FR 

„sas Mið 15..grlaganná.(sbr. 2. gr. 1.cnr. 48/1968) bætist nýr töluliður,:svoh jóðandi: 
3. Námsmenn búsettir á Norðurlöndum skulu færðir á kjörskrá þar sem þeir voru síðast 

heimilisfastir hérlendis, nema gild ástæða sé til annars. 

   #0 gr 

. 2. gr. BR 

Í stað „Þegar þrjár vikur eru til kjördags“ í 20. gr. laganna komi: Þegar tvær vikur eru til 
kjördags. 

   21. gr. laganna breytist þannig... #3 gt 

1. Í stað „fundi, sem haldinn sé eigi síðar en 2 vikum fyrir kjördag“ í 1. mgr. komi: fundi, 

sem haldinn sé eigi síðar en einni viku fyrir kjördag. 
2. Við greinina bætist ný málsgrein, er orðist svo: 

Nú er maður dæmdur eða kærður inn á kjörskrá og skulu þá viðkomandi dómarar eða 

sveitarstjórn tilkynna strax yfirkjörstjórn og sveitarstjórn þess umdæmis, þar sem aðilinn 

hlaut rétt til þess að vera á kjörskrá, og einnig þess umdæmis, þar sem hann var strikaður út, 

nafn og heimilisfang viðkomandi, enda þótt útskrift af dómi verði send síðar. 

4. gr. 

Í stað orðsins „sunnudagur“ í 57. gr. laganna komi: laugardagur.
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S. gr. 
65. gr. laganna hefjist svo: 
Kosning utan kjörfundar fer svo fram, að kjósandi stimplar á kjörseðilinn o. s. frv. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) 
  

Friðjón Þórðarson. 

Nr. 91. 31. desember 1981. 

LÖG 

um breyting á lögum nr. 48/1966, um Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja 

(verslunarlánasjóð). 

Forseri ÍsLanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 
7. gr. laganna orðist svo: 
Lánstími má eigi vera lengri en 25 ár. Lánin skulu endurgreidd með jöfnum afborgun- 

um. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L. S.) 

  

Tómas Árnason.
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LÖG 
um breyting á lögum nr. 45/1972, um Stofnlánadeild samvinnufélaga. 

Forsei ÍsLanns 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

7. gr. laganna orðist svo: 
Lánstími má eigi vera lengri en 25 ár. Lánin skulu endurgreidd með jöfnum afborgun- 

  

um. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 3 Í. desember 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) - 

Tómas Arnason. 

31. desember 1981. Nr. 93. 
LÖG 

um breyting á lögum nr. 49/1981, um Framkvæmdasjóð aldraðra. 

Forseri ÍsLanDs 

gjörir kunnugt: Alþingi hefur fallist á lög þessi og ég staðfest þau með samþykki mínu: 

1. gr. 

1. tl. 2. gr. laganna hljóði svo: 

Tekjur af sérstöku gjaldi sem skattstjórar skulu á árinu 1982 leggja á menn sem skatt- 

skyldir eru skv. 1. gr. laga um tekjuskatt og eignarskatt. Skal gjaldið nema 200 kr. á hvern 

mann, en þó skulu börn innan 16 ára aldurs á tekjuárinu og þeir, sem eru 7$ ára og eldri, 
undanþegnir gjaldinu, svo og þeir menn sem hafa tekjuskattsstofn undir 45 000 kr. Þá skal 

skattstjóri fella gjald þetta niður af þeim elli- og örorkulífeyrisþegum sem dveljast á dvalar- 

og hjúkrunarheimilum. Um álagningu og innheimtu þessa gjalds skulu gilda sömu reglur og 

gilda um tekjuskatt og eignarskatt. 

2. gr. 

Aftan við 2. gr. laganna bætist ný málsgrein sem orðist svo: 

Fjármálaráðuneytið skal skila Framkvæmdasjóði aldraðra ársfjórðungslega, á inn- 

heimtuárinu, 4 af áætluðum tekjum sjóðsins skv. þessari grein.
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5. gr. laganna hljóði svo: 

Hlutverk sjóðsins er: 

- að fjármagna byggingar ríkisins vegna stofnana fyrir aldraða, sbr. 3. pr. stafliði a), b) og 

d), 
- að veita sveitarfélögum framlög til að kaupa eða byggja húsnæði fyrir aldraða. sbr. 3. gr. 

stafliði c) og d), 

- að greiða hlutdeild ríkissjóðs, sbr. 34. gr. laga um heilbrigðisþjónustu nr. $7/1978, í 
a 

byggingum sveitarfélaga á stofnunum fyrir aldraða. sbr. 3. gr. stafliði a) og b). enda 
greiði ríkissjóður framlag beint í Framkvæmdasjóð, sbr. 2. tl. 2. gr., 

- að veita framlog tl samtaka eða einstaklinga vegna bygginga fyrir aldraða, sbr. 3. gr. 
stafliði a), b), c) og d). 

Ráðherra setur nánari ákvæði um sjóðinn í reglugerð. 
Ráðherra gerir í samráði við fjárveitinganefnd og stjórn sjóðsins áætlun til 5 ára í senn 

um framkvæmdir skv. 1. gr. 

Um framkvæmdir skv. þessari grein fer skv. lögum nr. 63/1970 um skipan opinberra 
framkvæmda, eftir því sem við á. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Gjört að Bessastöðum 31. desember 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) 

  

Svavar Gestsson.
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FJÁRLÖG 

fyrir árið 1982. 

A-HLUTI 

Fjárreiður ríkissjóðs og ríkisstofnana 

1. gr. 

Greiðsluyfirlit ríkissjóðs 

Rekstrarreikningur Kr. Kr. 

Tekjur: 

Beinir skattar .......22..0.00000 000. err rns. 1360 700 000 
Óbeinir skattar ..........20..00.0 00... 6481 717 000 
Aðrar tekjur .........0..0.0 00. 124 849 000 7967 266 000 

Gjöld: 

Samneysla  .........2..200 00 3231 440 800 
Neyslu- og rekstrartilfærslur ............000000 0000... 3512 044 450 

—- Sértekjur stofnana ............20 00. sn... 152 909 100 

Rekstrarliðir samtals .........0..000.. 000. 6590 576 150 
Stofnkostnaður, fjárfesting ...........000. 00... .0.0..... 563 595 000 
Fjármagnstilfærslur  ......0000202 0000 755 099 200 7909 270 350 

Rekstrarjöfnuður, tekjur umfram gjöld ...........0...2..... 57 995 650 

Lánahreyfingar 

Lánahreyfingar inn: 
Innlend útgáfa verðbréfa og happdrættisskuldabréfa .... 150 000 000 
Innheimt af endurlánuðu spariskírteinafé .............. 227 000 000 
Önnur innlend fjáröflun ............0000 0... nn... 183 000 000 
Erlend lán ............220.00n 755 170 000 

Fjáröflun alls .........2.0.00 0000 nes 1315 170 000 
—- Ráðstafað til innlausnar spariskirteina .............. 120 000 000 

Fjáröflun til A- og B-hluta .......0000.. 00... nn... 1195 170 000 
—- Ráðstafað til B-hluta skv. lánsfjáráætlun ............ 821 090 000 

Ráðstafað til A-hluta ........00..20 000... 374 080 000 
Afborganir af veittum lánum í A-hluta ................ 1000 000 375 080 000 

Lánahreyfingar út: 

Hlutafjárframlög  .......2..0...0 0 43 680 000 
Vegna aðstoðar við Flugleiðir hf. ...............0....0.. 33 100 000 
Afborganir af teknum lánum: 

Seðlabanki Íslands ...........0...00.0 ner 120 000 000 
Aðrir 00... 196 723 300 393 503 300 

Lánajöfnuður, útgreiðslur umfram innborganir ............ 18 423 300 

Viðskiptareikningar 

Útstreymi umfram innstreymi .......000..000 00... 15 000 000 

Greiðslujöfnuður, greiðsluafgangur ..................00... 24 572 350
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2. gr. 
Árið 1989 eru veittar til gjalda fjárhæðir sem tilgreindar eru á rekstrarreikningi 

í þessari grein, sbr. sundurliðun í 4. gr. 

00 

01 

02 

03 

04 

06 

07 

08 

Rekstrar- 

Gjöld: 
Kr. Kr. 

Æðsta stjórn ríkisins „.............000.00 020... 51 067 200 

Forsætisráðuneyti „..............0.00000 0000 64 209 300 

101 Yfirstjórn .........0..000 rr 7150 300 
102—902 Annað ........22000 57 059 000 

Menntamálaráðuneyti „,.............00.0000 000... 1179 096 850 

101 Yfirstjórn ......0.00. 00 10 818 600 
201—885 Fræðslumál ..........0.000 000... 1063 133 200 
901—-999 Söfn, listir og önnur menningarstarfsemi ... 105 145 050 

  

Utanríkisráðuneyti „...........200022.000. 00. 18 557 100 

101—102 Yfirstjórn .......0.0200.. 0. 11602 000 
201 Löggæsla á Keflavíkurflugvelli ............ 14 484 600 
301—313 Sendiráð ..........00.0.00. 0... 25 415 800 
399—401 Alþjóðastofnanir „.........0.0.0000. 0... 27 054 700 

Landbúnaðarráðuneyti ............00.00.000000 0... 848 003 300 

101—172 Yfirstjórn ..........0.0... 0. 6 270 700 
201—-299 Búnaðarmál ...........0.0.02%0 0... nn. 323 301 100 

ö01—-503 Skólar ........002.0 000. 18 431 500 

Sjávarútvegsráðuneyti ............000.0000.0 0. 122 452 200 

101 Yfirstjórn ......0.20000 0... 3 871 000 
201—-299 Utvegsmál ..........2.00000 000... 113 585 800 
901 Annað ........20.00. 4 995 400 

Dóms- og kirkjumálaráðuneyti ................0..... 328 911 100 

101—-102 Yfirstjórn .......0000 00. 5712500 

201-—-284 Dómgæsla, lögreglumál o, fl. .............. 290 845 000 
301—373 Þjóðkirkjan ..........20200 00... 32 353 600 

Félagsmálaráðuneyti „............0..0.00. 0000... 252 695 500 

101 Yfirstjórn ............0.02 000... 3 292 200 
271—272 Húsnæðismál ...........0.00000 0... 0. 168 514 000 
301--999 Önnur félagsmál ..........00000 00... 80 889 300 

Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti „.............. 2 895 276 000 

101 Yfirstjórn .........000. 000. n. 4 255 800 
271—274 Tryggingamál .........0.000000 00... 2226 318 000 
301—-399 Heilbrigðismál „..........0.00000 0... 0... 659 294 200 
471—502 Annað ..........2000.. 0... een 5 408 000 

Flutt 5 320 268 550
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3. gr. 

Árið 1982 er ætlast til að innheimtar tekjur ríkissjóðs verði þær sem tilgreindar 

eru á rekstrarreikningi skv. þessari grein. 

reikningur 

Tekjur: 
Kr Kr. 

Skattar 
Beinir skattar 

Eignarskattar  ............2.0.00 0000... 223 400 000 

0 0100 Eignarskattur einstaklinga ............0...0...0.. 97 000 000 
0 0110 Eignarskattur félaga .........00000.. 000... 81 300 000 

0 0117 Skattur á skrifstofu- og verslunarhúsnæði ........ 32100 000 

0 0140 Erfðafjárskaltur  .......0..0 0000... AIR 13 000 000 

Tekjuskattar .............00.22002 000. 1137 300 000 

0 0120 Tekjuskattur einstaklinga .......... 1391 000 000 
Barnabætur og persónuafsláttur til 
greiðslu útsvars og sjúkratrygginga- 
gjalds „......02.0.0. 000. 452 500 000 

————————— 938 500 000 

0 0194 Sjúkratryggingagjald ...........0..0000200 0000... 51 000 000 
0 0130 Tekjuskattur félaga ........0.0002 00... 134 300 000 

0 0175 Gjald til framkvæmdasjóðs aldraðra .............. 13 500 000 

Óbeinir skattar 

Gjöld af innflutningi .............200. 0... 0... 1411 776 000 

Aðflutningsgjöld: 
0 0210 Aðflutningsgjöld .........00..0.0.. 1 004 700 000 

Þar af til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 50 200 000 
HU 954 500 000 

0 0240 Byggingariðnaðarsjóðsgjald ...........0..0.0...... 2 036 000 
0 0260 Innflutningsgjald af bensíni ...................... 266 900 000 

0 0270 Gúmmígjald .........00..0000 0000. 900 000 

0 0280 Innflutningsgjald af bifreiðum ..........0.0.0.... 125 100 000 

0 0220 Gjald af gas- og brennsluolíu ...............0.... 5 300 000 

0 0230 Jöfnunargjald .........0.0..000 00 nn nn 44 800 000 

0 0250 Sérstakt tímabundið innflutningsgjald á sælgæti og 

kex 2... 7 900 000 

0 0290 Hagnaður af sölu varnarliðseigna .........0...... 4 340 000 

  

Flutt 2 712 476 000
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09 

10 

11 

12 

Fjármálaráðuneyti 

101—-104 Yfirstjórn 

201-—-282 Toll- og skattheimta 

3ð1—384 Lífeyrissjóðir, styrktarfé og eftirlaun 
402--999 Annað 

Samgönguráðuneyti 

101 Yfirstjórn .............. 000. 
211 Vegamál ..........0.0.0... 0... 

321—672 Önnur samgöngumál ................. 

Iðnaðarráðuneyti „.......,...0...........00..... 

101 Yfirstjórn ............. 0. 
201—-299 Iðnaðarmál .............0.000..0..... 
301—-371  Orkumál 

Viðskiptaráðuneyti 

101 Yfirstjórn 
201 Niðurgreiðslur 
202--999 Annað 

Hagstofa Íslands 

Ríkisendurskoðun 

Fjárlaga- og hagsýslustofnun 

101—-182 Yfirstjórn 
991 

RON RO NN 

NORN 

31. desember 1981. 

Kr. 

15 563 300 
68 817 200 

- 105 284 500 

...... 

520 371 900 

2 686 800 
593 330 000 

232 680 400 

3 440 800 
62 440 300 

194 295 700 

3 995 900 
466 000 000 
36 733 000 

7 526 000 
262 992 400 

Kr. 

5 320 268 550 

710 036 900 

828 697 200 

260 176 800 

506 728 900 

5 795 100 

7 048 500 

270 518 400 

  

Flutt 7 909 270 350
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reikningur 
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Tekjur: 

Kr. Kr. 

Flutt 2 772 476 000 

Skattar af framleiðslu ..............0.0.0.0..... 571 600 000 

Vörugjald ........00.0.00 000. 38 000 000 
Álgjald 2... 9 400 000 
Sérstakt vörugjald af innlendri framleiðslu ...... 59 200 000 

Sérstakt vörugjald af innfluttum vörum .......... 465 000 000 

Skattar af seldri vöru og þjónustu .............. 3 968 730 000 

Söluskattur: 
Söluskattur ......00200 0. 2 815 300 000 
Til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ...... 204 700 000 

—-2610 600 000 

Orkujöfnunargjald .........0.00.. 00. 191 900 000 

Skemmtanaskattar: 
Miðagjald til Menningarsjóðs ........00.0.0.00... 860 000 
Skemmtanaskattur .......0.020.00. 0... 8100 000 

Skattar af launagreiðslum: 
Launaskattur  ...........2.00 000 389 600 000 
Lifeyristrvggingagjald atvinnurekenda #.......... 175 400 000 
Slysatryggingaiðgjöld atvinnurekenda, áhættuiðgjald 
af trillubátum og áhættuiðsjald af búvélum ...... 8 000 000 
Iðgjald til Atvinnuleysistryggingasjóðs .......... 26 200 000 

Rekstrarhagnaður ÁTVR: 
Rekstrarhagnaður ÁTVR .........00%.0. 0... 532 000 000 
Gjald af einkasöluvörum ..........0.0. 0... 150 000 

Flugvallagjald .........0.%.00. 00. 22 000 000 

Hluti útflutningsgjalds af sjávarafurðum ........ 3 500 000 

Sérleyfisgjald .........2..%00 0000 400 000 

Gjald af eyðublöðum heillaskeyta ................ 20 000 

Aðrir óbeinir skattar ...............000 0... 529 611 000 

Aukatekjur og stimpilgjald: 
Stimpilgjald ............0...0. 000. 150 000 000 
Aukatekjur .........2500 00 24 000 000 

Þinglýsingar ..........0..0.0%. 00. n nn 2 800 000 

  

Flutt 7 842 417 000



Flutt 

Gjöld samtals „...........0000. 0... 0... 0... 
Tekjur umfram gjöld ...........00000.0......0.0..0.. 

31. desember 1981. 

Rekstrar- 

Kr. Kr. 

7 909 270 350 

7 909 270 350 
57 995 650 

  

Samtals 7 967 266 000 
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reikningur 

0720 
0750 
0740 >

>
 

0831 
0833 
0832 >

 

0 084i 

0842 
0843 

0884 
0850 
0891 
0881 
0860 
0871 
0872 
0895 
0891 >

 

1010 
1030 
1020 f

a
 

0 2010 
0 2020 

0 6991 

2030 
1902 
1911 
1990 I

 

Tekjur: 

Nr. 94. 

  

Kr. Kr. 

Flutti 7 842 417 000 

Ýmsir skattar af bifreiðum: 
Bifreiðaskattur ...........2.02.00 00... 110 000 000 
Skráningargjald bifreiða .........0..0000 0000... 11 000 000 
Skoðunargjald bifreiða ...........0000..0.0....... 6 300 000 

Ýmsir skattar af skipum: 
Lestagjald ............0.0.0020000 00 ene 21 000 
Vitagjald (...........2200000 200 180 000 
Skipaskoðunargjald ...........0.02.0000000 0000. 450 000 

Tekjur af sölu erlends gjaldeyris: 
Hluti af umboðsþóknun og gengismun gjaldeyris- 
bankanna ...........000000 0... n ner 50 000 000 
Leyfisgjald ...........2.00020.00 00 nn 13 600 000 
Gjald á ferðalög til útlanda ...........00..0....... 47 000 000 

Aðrir óbeinir skattar: 
Verðjöfnunargjald ............0..002000 0000... 90 200 000 
Áhættugjald vegna ríkisábyrgða ................ 9 500 000 
Skipulagsgjald .........00.2.00.00 0000... 4 332 000 
Rafmagnseftirlitsgjald ............0.000000...... 5 200 000 
Einkaleyfisgjald frá Happdrætti H. Í. ............ 3 176 000 
Prófgjald bifreiðastjóra .........0..00000000.0.... 800 000 
Prófgjald iðnnema ........0000.00000 0... 800 000 
Sérlyfjagjald  ..........00200 0000... 250 000 
Hvalveiðigjald ..............0.02.0000 0000... 2 000 

Arðgreiðslur frá fyrirtækjum og sjóðum í ríkiseign 

fluttar úr B-hluta .............0200 0000 0. 12 004 000 

Arðgreiðslur frá B-hluta stofnunum: 
Afgjöld ríkisjarða .......020.0000 00... 150 000 

Keflavíkurflugvöllur, flugmálastjórn .............. 1854 000 
Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli .........002..200..0... 10 000 000 

Ýmsar tekjur ..............00000.0 0... n ns 112 845 000 

Vextir og arður af hlutabréfum: 
Vextir ...........0000. 00 95 000 000 
Arður af hlutabréfum ..........00000 000... 0... 300 000 

Ýmsar tekjur: 
Greiðslur Tryggingastofnunar ríkisins fyrir þjón- 
ustu sýslumanna og bæjarfógeta ......00020.002.. 95 000 
Sameignir ríkisins .............00.0.000 0... 1000 000 
Samúðarskeyti Landssímans .............0..0...- 450 000 
Sektir og upptækar vörur til ríkissjóðs .......... 14 000 000 
Ýmsar óvissar tekjur ...........0.0000000 0... 0... 2 000 000 

Tekjur samtals 7 967 266 000 
  

A 39
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101 Embætti forseta Íslands: Kr. 

20 Laun „.........000.00000 s.s. sn. 1395 400 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00.000.0..0.0.. 560 000 
4 0 Viðhald ..........0200000 nn. enn 478 800 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .................... 120 000 

Gjöld samtals ..........02.000000 0. een. 

201 Alþingi: 

20 Laun ..........000000 000 nennt 26 407 200 
2 Önnur rekstrargjöld ............0.000.0. 0... 9983 100 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.000..0. 3 280 000 
90  Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka ..............20.... 1143 000 
Gjöld samtals ..............00 000. 

Viðfangsefni: 

0102 Þingfararkaup alþingismanna ................ 16 149 500 
0103 Skrifstofu- og alþingiskostnaður .............. 19 121 100 
0104 Rekstrarkostnaður fasteigna .................. 1250 300 
0105 Útgáfukostnaður Alþingistíðinda .............. 2333 600 
0106  Yfirskoðunarmenn ríkisreiknings .............. 142 600 
0107 Hús Jóns Sigurðssonar ............0.00..0.... 482 400 
0108 Þingmannasamtök NATO .......0000000..0.0.. 53 200 
0109 Sérfræðileg aðstoð fyrir þingflokka ............ 1143 000 
0110 Þingmannafundir Evrópuráðsins .............. 137 600 

Gjöld samtals .............0 0000. n 40 813 300 

301 Ríkisstjórn: 

20 Laun .........000.0000 0. sens eeen 4 873 500 
2 Önnur rekstrargjöld .............0000.0.....0...0. 384 800 

Gjöld samtals ...........00.0 00 

401 Hæstiréttur: 

20 Laun „.....0..000000 0000 en nennt 2403400 
2 Önnur rekstrargjöld ...............000.00..0.00... 38 000 

Gjöld samtals ..........2202000 0000... 

4. gr. 

00 Æðsta stjórn ríkisins 

2554 200 

40 813 300 

5 258 300 

2 441 400 
  

51 067 200
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01 Forsætisráðuneyti 

101 Forsætisráðuneyti, aðalskrifstofa: Kr. Kr. 
20 Laun Þ.........20.0200000 2000 2 024 800 
2 Önnur rekstrargjöld ..........0..000 0000... 1659 500 
4 Viðhald ..............2.0....eeesssn sn 339 000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............0000... 25 000 
900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ...........00.0..... 3102 000 

Gjöld samtals ..........00..0 0000. 7 150 300 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn .............0..0000 0000 2453 800 
0102 Stjórnarráðshús ................00. 0000... 190 500 
0103 Fálkaorðan ...........0.000002 0000... 15 000 
0106 Ráðherrabústaður við Tjarnargötu, viðhald .... 200 000 
0107 Ráðherrabústaður við Tjarnargötu, rekstur .... 174 000 
0109 Ráðherrabústaður á Þingvöllum .............. 140 000 
0110 Til Hrafnseyrar ..........00.0.00 00... 200 000 
0l1li Skrifstofa ráðherranefndar Norðurlandaráðs .. 1387 000 
0112 Öryggismálanefnd ............00.0.00.0000. 700 000 
0113 Gjöf Jóns Sigurðssonar .......,........0.0... 180 000 
0114 Stjórnarskrárnefnd „............000.0.0...... 190 000 
0115 Grænlandssjóður .............02..0000....... 1320 000 

Gjöld samtals ............02.000 0000. 7 150 300 

102 Þjóðhagsstofnun: 

20 Laun „.......0.000 00 3 931 400 
2 Önnur rekstrargjöld ............0000.000.. 0... 1000 000 
4 Viðhald ..............2..ee.seessr 13 000 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður .........0000.000.... 150 000 

Gjöld samtals ...........0.02 0000 5 094 400 
0  Sértekjur ..............202.0..n 0. 2547 200 

Mismunur ..............22.020 nn 2547 200 

171  Byggðasjóður, framlag: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta .................000.... 52 500 000 
Gjöld samtals ..............000. 0000... 52 500 000
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901  Húsameistari ríkisins: 

902 

20 Laun .......0.00000000 0 ner 
2 Önnur rekstrargjöld ..........0..00000.0........ 
4 Viðhald ..........2000.0e.esesessss 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ........000000..0.0... 

Gjöld samtals ..........02.200 00... nn. 
0  Sértekjur ...........00000000 enn. 

Mismunur ..............22...002 00. 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn #........2...0000 00. 0... en... 
0102 Teiknistofa „........2000000000.0. 0... 
0103 Byggingareftirlit ...................00200.... 

Gjöld samtals ..........02.00. 0000. 

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Þingvallanefnd: 

20 
2 
4 
6 

Laun Þ......00020000 000 unnesr rann 
Önnur rekstrargjöld .........00..20000.000 0... 
Viðhald .........200.0000000 vers 

Gjöld samtals ........2.20.. 00. 
Sértekjur ..........022.0 0000. 
Mismunur ..........220.0 000... 

31. desember 1981. 

Kr. 

2 953 300 
340 000 
22 500 
17 500 

3 393 300 
2 342 500 

781 200 
2 283 000 

329 100 

3 393 300 

363 300 
192 700 
280 000 
320 000 

1156 000 
195 000 

Kr. 

1 050 800 

961 000 
  

Samtals 64 209 300
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201 

202 

02 Menntamálaráðuneyti 

  

101 Menntamálaráðuneyti, aðalskrifstofa: Kr. 

20 Laun .......000 0000... 7410 600 

2 Önnur rekstrargjöld .........00.0.00000. 0... 3 316 000 

4 Viðhald ........0200.000. enn 42 000 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ......000000000..0.... 50 000 

Gjöld samtals ........00000 0000. 

Háskóli Íslands: 

90 Laun ..........0000 0. 72 500 800 

2 Önnur rekstrargjöld .......0.00.2000.... 00... 15 675 200 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ......0..0000.0.0.... 35 370 000 

Gjöld samtals .........0000 000. 123 546 000 

0  Sértekjur ........2.00000 00 enn 28 754 500 

Mismunur .........0000 0000 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ........000 0000 n nn 5 454 300 

0102 Guðfræðideild .........00.0000.. 0... 0... 1399 200 

0108 Læknadeild .........000.0000.0..... AR 15 452 400 

0104 Tannlæknadeild ...........0002000 00... 0... 3416 200 

0105 Lyfjafræði lyfsala ........2..000000.. 00.00.0000. 1089 600 

0106 Lagadeild ...........0000000 000... nn... 2136 600 

0107 Viðskiptadeild .........0.00.00.... 0... 0... 3174 000 

0108 Heimspekideild ..........000000... 0... 0... 8 950 600 

0109 Verkfræðideild ...........0000000. 0. 0... 22 457 200 

0110 Háskólabókasafn sr. 2577 700 

0111 Íþróttakennsla .......000000 000... 0. 0... 660 800 
0112 Rekstur fasteigna .........000000 0... 0... ..... 8555 600 
0113 Sameiginleg útgjöld ..........0..0000. 0... 0... 5 586 900 
0114 Félagsvísindadeild ...........2..0000000.0.0..... 4 080 100 
0115 Byggingaframkvæmdir og tækjakaup .......... 35 370 000 
0116 Mannfræðistofnun ........00.00000.. 00.00.0000. 364 800 
0120 Reiknistofnun .........0000000. 0. 0... 0... 2 820 000 

Gjöld samtals ..........000. 0000. 123 546 000 

Tilraunastöð háskólans á Keldum: 

90 Laun ..........00000 0000. 3 750 500 
2 Önnur rekstrargjöld .........0000000 0... 0... 0... 2631 000 
4 Viðhald ...............0. esne 126 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.0... 238 000 

Gjöld samtals .........0000. 0000. 6 745 500 
0  Sértekjur ..........022.0.0 0... nn. 3 897 000 

Mismunur ..........0200.0. 000. 

Nr. 94. 

10 818 600 

94 791 500 

2 848 500
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203 Raunvísindastofnun háskólans: Kr. Kr. 
20 Laun ..............0 000 6 759 200 
2 Önnur rekstrargjöld .................00.00....... 2496 400 
4 Viðhald ..........0.......00.0 00. 370 100 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður .................... 663 000 

Gjöld samtals „..........00000. 00 10 288 700 
0. Sértekjur ..............0.....000 0... 15 000 

Mismunur ............... 0... 10 273 700 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ...............2.000. 00... 1 000 900 
02 Eðlisfræðistofa .........0...0.0000000 0000. 1528 700 
03 Efnafræðistofa „............00000.0000 0000. 1604 900 
04 Jarðvísindastofa, jarðfræðideild .............. 1330 100 
05 — jarðeðlisfræðideild .......... 1236 900 
06 — háloftadeild ................ 588 200 
07 Reiknifræðistofa ...........00...00000 00... 660 400 
08 Rekstur fasteigna „...............00.000000... 919 700 
09 Stærðfræðistofa ..............000020000 000... 1038 900 
10 Sérstök verkefni ................0000000. 0... 380 000 

Gjöld samtals ...............000.0 00. 10 288 700 

205 Stofnun Árna Magnússonar á Íslandi: 

20 Laun Þ„.........02000 000. 2 289 300 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0.0..0..0 0... 1138 400 
4 Viðhald ...............00..0.. nn 27 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.00... 400 000 

Gjöld samtals .............2.0000 00. 3 854 700 
0  Sértekjur ..............200.00 00... 114 700 

Mismunur .............0....0 0. 3 740 000 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ...................00 0... 3216 300 
0102 Bókaútgáfa ................000.. 0... 0... 638 400 

Gjöld samtals ..............000 0000. 3 854 700 

206 Orðabók háskólans: 

20 Laun ..........00000 000. 1067 700 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00..000.000... 46 500 

Gjöld samtals ...........0.2000 000 en sn 1114200 
0  Sértekjur ............0..000000 000... 3000 

Mismunur ...........0..002.02.00 00 1111200 

231 Náttúrufræðistofnun Íslands: 

20 Taun ..........0.0..0000 0... 1508 200 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0......0 00... 434 700 
4 Viðhald ..............0.0000. 00. sess 60 000 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ..............020.... 200 000 

Gjöld samtals „........... 2 202 900
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232 Rannsóknaráð ríkisins: 

20 Laun .......0.00 000 

2 Önnur rekstrargjöld .......0.00.00 0... 0... 
4 Viðhald ........0..00c00eeeere rns... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ......0.0.00.0..008.... 

276 

301 

302 

303 

Gjöld samtals .........0000 0000 
0  Sértekjur ........0.000. renn... 

Mismunur ..........200000 0. 

Viðfangsefni: 

0101 
0102 
0103 
0104 
0105 
0106 
0107 
0108 

Yfirstjórn ........20..00002000 0... 
Rannsóknir og þróunarstarfsemi .............. 
Langtímaáætlun ........0.000000. 0... 0... 
Sameiginleg hagsmunamál ...........2.00.0... 
Skipulags- og þróunarmál .......0.0.0000000.. 
Upplýsingamál ........200000. 2000... 
Erlend samskipti ........000000. 00... 0... 
Nýting náttúruauðæfa .............00000. 00... 

Gjöld samtals .........0.0000 00... 

Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hlúta .....0..00000. 0000... 

Gjöld samtals ........200000 0... 

Menntaskólinn í Reykjavík: 

20 Laun „........000000 nn 
2 Önnur rekstrargjöld .........00.0000 0... 

Gjöld samtals ........0.200. 0000 

Menntaskólinn á Akureyri: 

20 Laun .........200 00 enn 
2 Önnur rekstrargjöld .......0.02.00000. 0... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0.0000... 

Gjöld samtals ........2000. 0000. 
0  Sértekjur ........0.00000 000... 

Mismunur .........020000 0000... 

Menntaskólinn á Laugarvatni: 

20 Laun .......0.0000 enn enrnr rns rr annann 
29 Önnur rekstrargjöld ...........0..000.0.00..0....0. 

Gjöld samtals ..........0000000 00... 
0  Sértekjur .....0..00000 00 nn 

Mismunur .........00000 00. ss 

Kr. 

1187 700 

1 053 000 

15 000 
85 000 

2 340 700 
400 000 

1193 600 
40 000 

200 000 
15 000 

170 000 
562 100 
105 009 
55 000 

2 340 700 

3176 200 

9 857 800 
527 000 

8 021 600 
1037 400 
400 000 

9459 000 
123 300 

  

2617 400 
470 600 

3 088 000 
200 000 

Nr. 94. 

1 940 700 

3 176 200 

10 384 800 

9 335 700 

2 888 000



Nr. 94. 

304 Menntaskólinn við Hamrahlíð: Kr. 

20 Laun „............000000 ns eð 14 031 700 
2 Önnur rekstrargjöld ..........2..000.00..0...0.. 1036 000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.000.00..... 18 000 

Gjöld samtals .........2000.0.0.n ss 15 085 700 
0  Sértekjur ...........02.000000 0000... 691 000 

Mismunur ............2.202 00... sn 

305 Menntaskólinn við Sund: 

306 

307 

308 

319 

20 
2 
6 

316 31. desember 1981. 

Laun „.........22. nr 9 822 200 
Önnur rekstrargjöld .............0.20000.0..... 607 600 
Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.0.000.... 1 960 000 

Gjöld samtals ...........0000 0000 12 389 800 
Sértekjur ............0.22000.... s.s. 80 000 
Mismunur ...........020.00 0000 

Menntaskólinn á Ísafirði: 

20 
2 
6 

Laun Þ.........000.02 2000 2431 700 
Önnur rekstrargjöld .............22000.0 00... 761 300 
Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.00.0... 4 040 000 

Gjöld samtals ..............220.02 020 7 233 000 

Sértekjur ........0..20.00000 nr 71 000 
Mismunur .............020.00 0 

Menntaskólinn á Egilsstöðum: 

20 
2 
6 

Laun „.........00000 020 2524 200 
Önnur rekstrargjöld ...........2..00000.. 00... 620 000 
Gjaldfærður stofnkostnaður ...........00.0.000. 3 000 000 

Gjöld samtals ............2..000 200. 6 144 200 
Sértekjur ...........20..00. 00 sn 35 000 
Mismunur ............0...20 000 

Menntaskólinn í Kópavogi: 

20 
2 
6 

Laun „..........0..000 000 3 764 500 
Önnur rekstrargjöld ..........0...000.. 0... 196 600 
Gjaldfærður stofnkostnaður .............0..0.... 400 000 

Gjöld samtals ..............000000 00... 

Framhaldsskólar, almennt: 

20 Laun „.............00 200 2658 800 

Önnur rekstrargjöld .........00..00.. 1270 000 
Viðhald ...........02..2.0..0 ne ses 1400 000 
Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.000000.. 474. 000 
Yfirfærslur: 

Til einstaklinga og samtaka ...............0..... 472 900 
Gjöld samtals ..........22000 0000 n. 

Kr. 

14 394 700 

12 309 800 

7162 000 

6 109 200 

4 361 100 

6 275 700
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321 

322 

331 

351 

Kennaraháskóli Íslands: 

20 Laun Þ„...000.00. 0... 
Önnur rekstrargjöld ....... 
Viðhald ......00.00000.0..... 

Gjaldfærður stofnkostnaður 
Yfirfærslur: 

Til einstaklinga og samtaka 

Gjöld samtals .............. 
Sértekjur ........00000.0... 
Mismunur ...........2..... 

317 

so 

so 00000000000s 

0000. 0000... 

00. .00.0%.... 

so... 0. 

0000 0000... 

Æfinga- og tilraunaskóli kennaraháskólans: 

20 
6 

Laun „.......00000.0... 0... 

Gjöld samtals .............. 
Sértekjur „.......0.00..0.. 
Mismunur ............0..... 

Íþróttakennaraskóli Íslands: 

20 
2 
4 
6 

Hússtjórnarkennaraskóli Íslands: 

Laun „...c rr. 
Önnur rekstrargjöld ....... 
Viðhald ......00.000000. 

20 
2 
4 

6 

Laun „...c0.0000 00... 
Önnur rekstrargjöld ....... 
Viðhald  ..........0. 0000... 

Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals .............. 
Sértekjur .........000..0.. 

Mismunur ................. 

Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals .............. 

Fjölbrautaskólar í Reykjavík: 

soo. 

soo... 

so... 

sr... 00. 

ss 0022. 

so... 

so... 

so... 0... 

OR KI 

0... 

20 Lam ......00.000 nr renn rnrnrene rett 

2 Önnur rekstrargjöld ..........20.000 000... 

4 Viðhald .........200... 0. ens 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður .........00000.0.00. 
Gjöld samtals .....0...0020 0000. n nn 

Viðfangsefni: 

0101 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti ...........2.... 

0102 Ármúlaskóli 

Gjöld samtals .............. 

0... 00... . .000000000000....0% 

1677 100 
200 000 

4 810 000 

210 000 

19 751 100 
225 000 

  

5 301 300 
50 000 

5 351 300 
960 000 

1478 100 
320 400 
150 000 

4 250 000 

6 198 500 
24 000 

432 500 
40 000 
25 000 
12500 

22 523 000 
1330 000 
360 000 

7 000 000 

24 035 900 
7177 100 

31 213 000 

  

19 526 100 

4 391 300 

6 174 500 

510 000 

31 213 000 

A 40
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352 Flensborgarskóli, fjölbrautaskóli: 

20 Laun ..............0 0000 
2 Önnur rekstrargjöld .............00.00...0.0... 
4 Viðhald ..............2..00..e ess 

Gjöld samtals „..........0...00..0.0 0 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja: 

20 Eaun >..........0..0 00 
2 Önnur rekstrargjöld ..................0...0000.. 
4 Viðhald ..............0.0..... nes 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður .................... 
Gjöld samtals .,............002. 000 

Fjölbrautaskólinn á Akranesi: 

20 Laun #„.........020.2 000 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0.......0... 
4 Viðhald ...........2..0.0...ve se 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..............000... 

Gjöld samtals .............0..2.000 0... 

Framhaldsskóli í Vestmannaeyjum: 

20 Kaun #.........20.00 00 
2 Önnur rekstrargjöld .................00...0..... 
4 Viðhald ..............000.00 re. .se sr 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ...............0..... 

Gjöld samtals ..............0.0 000. 

Fjölbrautaskólinn á Sauðárkróki: 

20 Laun ..........20..0 000. 
2 Önnur rekstrargjöld .............000..0.....0.... 
4 Viðhald ..........20.2000...re ses 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............0.0.%.. 

Gjöld samtals ............000000 0000 

Fjölbrautaskólinn á Selfossi: 

20 Laun „..........2.0000 0... 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.000........ 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..............00.... 

Gjöld samtals „...........2..2000 000... 

Framhaldsskólinn í Neskaupstað: 

20 Laun .........0.0.00.0 000. 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00..000000... 
4 Viðhald ..............0.02..0. 0... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .................... 

Gjöld samtals „.............200000 00... 

318 31. desember 1981. 

Kr. Kr. 

6 981 500 
510 000 
10 000 

7501 500 

6 059 600 
597 500 
20 000 

1260 000 
7 937 100 

6 382 400 
420 000 
30 000 

3 400 000 
10 232 400 

2 099 700 
233 500 
50 000 

400 000 
2 783 200 

2371 100 
200 000 

7 200 
3 930 000 

6 508 300 

3 924 300 
180 800 

2 300 000 
6 405 100 

1140 900 
70 000 
5000 

837 000 

2 052 900
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359 Verkmenntaskóli á Akureyri: 

422 

423 

431 

501 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ......00000000.000... 

Gjöld samtals ......0.2000000 000... 

Námsgagnastofnun: 

20 Lam ......00000 000 rnnrrennnre grannt renn 

2 Önnur rekstrargjöld .........000.00.0..00..0. 0... 

4 Viðhald .........0.20.0.0n ern... 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður .........0000000.... 

Gjöld samtals .......0.2.000.0 000... 

0  Sértekjur .........2000 00. nn rn 

Mismunur .........000000 00 

Viðfangsefni: 

0102 Skrifstofa ........0.eeceeceesensa 

0103 Bókaútgáfa ......00000.0000000n enn... 

0104 Fræðslu myndasafn „......00000.0..... 0... 

Gjöld samtals ........02200 00... 

Endurskoðun námsefnis á grunnskóla- og 

framhaldsskólastigi: 

90 Laun ...........0.00. 0 

9 Önnur rekstrargjöld .........00..0000.. 0... 

4 Viðhald ..........00..e senn 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður .........0000.0.0... 

Gjöld samtals „.......2000000 00. 

Iðnfræðsluráð: 

20 Laun ......0.0. 00... 

9 Önnur rekstrargjöld .........00.00.0.... 0... 

4 Viðhald ..........2.0.0.. sens 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ..........000.0..0.. 

Gjöld samtals .........0.000 0000... 

0  Sértekjur 
Mismunur 

FKR 

rr. 

Tækniskóli Íslands: 

90 Laun .........00 000... 

2 Önnur rekstrargjöld ..........00.0000... 0... 
4 Viðhald ..............0..0nr nes 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ............0.00.... 

Gjöld samtals „.........000.0 000. en. 

0  Sértekjur 
Mismunur 

0 

FR 

Kr. 

3 300 000 

9 029 900 

725 000 

4 722 300 
378 000 

7000 
27 000 

2185 900 
655 000 
15 000 

42 400 

2898 300 
35 000 

8 208 900 
1615 000 

65 000 
465 000 

10 253 900 
74 000 

Nr. 94. 

Kr. 

3 300 000 

10 473 200 

5134 300 

2 863 300 

10 279 900
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506 Vélskóli Íslands: 

20 Laun .........200000 0 
2 Önnur rekstrargjöld ..................... 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........0.... 0000. 

0  Sértekjur ..............0.000 0000 

Mismunur ........0..00. 0. 

507 Stýrimannaskólinn í Reykjavík: 

20 Laun „.........0 0000 

2 Önnur rekstrargjöld ..................... 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........00..00000 00 
0  Sértekjur .............000. 0000. 

Mismunur .......0.00.00 0 

514 Iðnskólinn í Reykjavík: 

20 Laun Þ„........0000 0 

2 Önnur rekstrargjöld ..................... 
4 Viðhald ..............2.0. 0000 

Gjöld samtals .........0...00.0 00 

515 Iðnskólar utan Reykjavíkur: 

20 Laun ............0.00 000 
2 Önnur rekstrargjöld ..................... 

Gjöld samtals „...........0000. 0. 

516 lönskólar, almennt: 

4 Viðhald ...............020. 0000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður!) ............ 

Gjöld samtals ........0.... 00 

517 Hótel- og veitingaskóli Íslands: 

20 Laun >...........0 000 
2 Önnur rekstrargjöld ..................... 
4 Viðhald ................0002 000... 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals ...........0..00. 

0  Sértekjur ..............000000 00 

Mismunur ............0..00 0000 

81. desember 1981. 

Kr. 

5 726 500 
408 000 
800 000 

6 934 500 
48 400 

2 363 400 
143 300 
500 000 

3 006 700 
3 500 

19 839 800 
49 000 

675 000 

7 388 700 
305 000 

162 000 
2250 000 

957 400 
505 600 
29 000 

200 000 

1692 000 
120 000 

Kr. 

6 886 100 

3 003 200 

20 563 800 

7 693 700 

2412 000 

1572 000 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 1.
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518 Fiskvinnsluskólinn: Kr. Kr. 

20 Laun .........200000 00 nerve seen 1140 800 
2 Önnur reksirargjöld .........0...00000.0........ 650 000 
4 Viðhald .........00...essnss se. 27 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ............00.000... 5 400 000 

Gjöld samtals .........000000 0... nn 7 217 800 

0  Sértekjur ...........0000 00... 365 000 
Mismunur ............0.0200 0... es 6 852 800 

521 Hjúkrunarskóli Íslands: 

20 Laun .........0.00000 000 7 246 300 
2 Önnur rekstrargjöld .............0000.00......0. 400 000 
4 Viðhald ..........000.00.. sess 180 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ............00000... 100 000 

Gjöld samtals ...........0.00 0000... 7 926 300 
0  Sértekjur ..........002000 000. 100 000 

Mismunur .............0000 00. 7 826 300 

522 Nýi hjúkrunarskólinn: 

20 Laun ...........00.0 ss 860 300 
2 Önnur rekstrargjöld ..........0.0000.0......... 214 000 
4 Viðhald ...........00....2..0 ns. 6500 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.0.00.0.0... 5000 

Gjöld samtals ..........20.0020.v 0. 1085 800 
0  Sértekjur ..........00.000 000 10 000 

Mismunur ...........0.0000 0. 1075 800 

523 Fósturskóli Íslands: 

20 Laun ..........000.. ns 2 645 700 
2 Önnur rekstrargjöld ......2...0...00.00 000... 259 000 
4 Viðhald ..............0...ne eeen 20 000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............0..0.... 90 000 

Gjöld samtals ..........00000 0000 rn 3 014 700 
0  Sértekjur ..........0.200 0000 16 900 

Mismunur ..........20000000 000 2997 800 

553  Hússtjórnarskólar: 

20 Laun ....0.00.00000 re nr nn 3 783 500 
2 Önnur rekstrargjöld .............0200000.0..0.... 846 000 
4 Viðhald ..............000 00. sens 755 200 

Gjöld samtals ..........200.2000 0000... 5 384 700 
0  Sértekjur .........220000 000. ve sn 285 200 

Mismunur „.........000000. 0 5 099 500
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561 Myndlista. og handíðaskólinn: Kr. Kr. 

20 Laun ..........0200000 200 ns 3 629 300 
2 Önnur rekstrargjöld ..........2..000.000.0...... 1065 000 
4 Viðhald ..............0.000 0. 47 000 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0000000... 210 000 

Gjöld samtals ..........000000. 00... 4 951 300 
0  Sértekjur ..............000.0. es... 2176 800 

Mismunur .............0..00.0 000. 2714 500 

562 Leiklistarskóli Íslands: 

20 Laun ..........00.000.00 0 1226 800 
2 Önnur rekstrargjöld .............00..00...0..0.. 325 000 
4 Viðhald ..........02..00..seee sr 28 900 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..............020.0... 117 000 
90  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ...........0..0.00.... 5 700 

Gjöld samtals ............200000 0... 0... 1703 400 
0  Sértekjur ..............002.20. 00... 53 300 

Mismunur ...........00.000 00 1650 100 

563 Tónlistarfræðsla: 

20 Eaum ..........200.0000 00. 18 493 900 
2 Önnur rekstrargjöld .............00000.0.. 0... 6 300 
900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ..........0....0.0... 320 000 

Gjöld samtals ...........000000 00 18 820 200 

Viðfangsefni: 

0101 Tónlistarskólar, stofnkostnaðarstyrkir ......... 320 000 
0102 Tónlistarskólinn í Reykjavík .............2.... 2 086 100 
0103 Aðrir tónlistarskólar ..............0...0..0...... 15 433 100 
0104 Tónmenntaskóli Reykjavíkur .................. 981 000 

Gjöld samtals ............002.00 00 18 820 200 

571 Sjómannaskólahúsið: 

20 Laun ....... AIR 1325 500 
2 Önnur rekstrargjöld ............00000.00... 0... 675 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............00000.. 1334 000 

Gjöld samtals ...............0.00 00... 3 334 500
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580 Samvinnuskólinn: 

20 Laun ......0...00000 0000 nn neenr ner 
2 Önnur rekstrargjöld .........2.0.00000.0 020... 

Gjöld samtals ........000000000 00... 
0  Sértekjur ...........000e0.c0eses a... 

Mismunur .............2.20020.0. 0. 

581 

601 

602 

603 

604 

605 

Verslunarskóli Íslands: 

20 Laun ........0.000r0 nr 
2 Önnur rekstrargjöld .........02..00000.. 0... 

Gjöld samtals ..........002000.0. 00... 

Héraðsskólinn Reykholti: 

20 Laun .........20000000 00 nes 
2 Önnur reksfrargjöld ..........2..00000.0.. 0... 

Gjöld samtals ...........0000 0... 

0  Sértekjur ..........0....00.20... 0. 
Mismunur sr 

Héraðsskólinn Núpi: 

20 Laun ..........00..0 0000 
2 Önnur rekstrargjöld 

Gjöld samtals 
0  Sértekjur 

Mismunur 

sr... 0 

Héraðsskólinn Reykjanesi: 

20 Laun ........2200.00 000 
2 Önnur rekstrargjöld or... 

Gjöld samtals ...........0...00. 0000. 
0  Sértekjur ............02.000. 000... 

Mismunur 

Héraðsskólinn Reykjum: 

20 Laun .....2.0.2200.000n 000 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.2..0....0..... 

Gjöld samtals ...........20.00002 0200. 
0  Sértekjur .............2000.0 000. 

Mismunur 

Alþýðuskólinn Eiðum: 

20 Laun .........20000000 000 nenna 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00.0.00........ 

Gjöld samtals ...........020000 0000... 
0  Sértekjur ..........02.0000000.0 0... 

Mismunur 

1910 500 
1547 500 

3458 000 
90 000 

8 060 900 
1125 000 

2371 600 
240 000 

2611 600 
50 000 

1 530 600 
800 200 

2 330 800 
70.000 

998 400 
290 000 

1288 400 
40 000 

1876 300 
310 000 

2186 300 
35 000 

1773 800 
830 000 

2 603 800 
145 000 

Nr. 94. 

3 368 000 

9185 900 

2 561 600 

2 260 800 

1248 400 

2151 300 

2 458 800
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606 Héraðsskólinn Skógum: 

20 Laun .......0..2%.00000n nun 
2 Önnur rekstrargjöld .............00000. 0... 

Gjöld samtals .........00000000 0... 0... 
0  Sértekjur ..........000000s sess... 

Mismunur ...........0202200 00 s sr 

607 

609 

610 

621 

700 

710 

Héraðsskólinn Laugarvatni: 

20 Laun ..........22000 0. 

2 Önnur rekstrargjöld .............0000.00.....0. 

Gjöld samtals ...........02020200 0000... 
0  Sértekjur ............2..000.00e eens. 

Mismunur ..........2.00.00.0. ess 

Héraðsskólinn Laugum: 

20 Laun ..........22000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0000........ 

Gjöld samtals ............0.0200 0... 
0  Sértekjur ..........20..002000 0... 

Mismunur ...............00. 000. 

Héraðsskólar almennt: 

4 Viðhald ..............00. 2. 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður!) ...........2000.... 

Gjöld samtals .............0002 020. 

Skálholtsskóli: 

20 Laun ..........00..0 0000. 
2 Önnur rekstrargjöld .............0000000.0...... 
4 Viðhald ...........22..20.0.0 ns 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ............0.0000... 

Gjöld samtals .............0..0.0. 000. 

Grunnskólar, Reykjavík: 

20 Laun ..........220.00 0. 

2 Önnur rekstrargjöld .............0.. 00... 
90  Yfirfærslur: 

92 Til sveitarfélaga ...........0..0020000 000... 

Gjöld samtals ..............0.0002 000... 

Grunnskólar, Reykjanesi: 

20 Laun .........0000.00 rns 

2 Önnur rekstrargjöld .............0000...0 00... 
90  Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ..........0000000 0000... 0... 

Gjöld samtals ............2.0000 000. 0... 

31. desember 1981. 

Kr. 

1552 400 
710 000 

2 262 400 
130 000 

1359 900 
320 000 

1679 900 
50 000 

1935 400 
313 700 

2249 100 
30 000 

1000 000 
5 250 000 

580 700 
104 000 
12 000 

200 000 

89 928 600 
1757 700 

460 500 

67 932 300 
4414 200 

305 900 

Kr. 

2132 400 

1629 900 

2219 100 

6 250 000 

896 700 

92 146 800 

72 652 400 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 2.
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730 Grunnskólar, Vesturlandi: 

20 Laun .....000000 0000 runan 
29 Önnur rekstrargjöld .........0.0....2.2...... 
90  Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ........0.0000000 0... 

Gjöld samtals ..........0020000 0... 

740 

750 

160 

770 

780 

791 

Grunnskólar, Vestfjörðum: 

20 
2 
90 
92 

Laun ......0.0.000 rr 
Önnur rekstrargjöld .......0.20..0000.000.. 
Yfirfærslur: 

Til sveitarfélaga ........0.2.0200 0000... 

Gjöld samtals .........00.00000 0... 

Grunnskólar, Norðurlandi vestra: 

20 
2 
90 
92 

Laun ..........0 00 

Önnur rekstrargjöld ..........0...0.0..... 

Yfirfærslur: 

Til sveitarfélaga ..........0.002000 000... 

Gjöld samtals .........20.00200 0200. 

Grunnskólar, Norðurlandi eystra: 

20 
2 
90 
92 

Laun #......0.0000 0 

Önnur rekstrargjöld ..................... 
Yfirfærslur: 

Til sveitarfélaga ..........2..0.000.00.0.0.. 
Gjöld samtals ..........0.00.20 0... 

Grunnskólar, Austurlandi: 

20 
2 
90 
92 

Laun „.........0 00 
Önnur rekstrargjöld ..............0...... 
Yfirfærslur: 

Til sveitarfélaga ..........0....00000..0.0.0.. 

Gjöld samtals .........0...0000 0 

Grunnskólar, Suðurlandi: 

20 
2 
90 
92 

Laun #........00 00 
Önnur rekstrargjöld ..................... 
Yfirfærslur: 
Til sveitarfélaga .........0200000. 0... 

Gjöld samtals ..........0000. 0000. 

Grunnskólar, almennt: 

20 
2 
90 
92 
94 

Laun ..........00.20 0002 $. 
Önnur rekstrargjöld ..........0....00..... 
Yfirfærslur: 
Til sveitarfélaga .........020000... 0... 
Til einstaklinga og samtaka .............. 
Gjöld samtals ..........00000 000... 

26 027 700 
3377 400 

161 300 

19 644 000 
1937 500 

120 000 

18 789 500 
3 507 800 

131 300 

42 481 700 
3 692 300 

208 700 

22 802 600 
2 361 200 

159 800 

32 325 600 
6 555 100 

180 600 

8 639 800 
180 400 

2 800 000 
49 000 

Nr. 94. 

29 566 400 

21 701 500 

22 428 600 

46 382 700 

25 323 600 

39 061 300 

11 669 200 
A41
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192 

197 

799 

802 

Viðfangsefni: Kr. 

0109 Framhaldsdeildir í grunnskólum .............. 7 354 700 
0110 Stjórnskipaðir prófdómarar ............0..0... 1155 100 
0115 Umferðarfræðsla í skólum ..........0000.00.... 210 400 
0116 Sundskyldaískólum..........00000..... 0 0.00. 2 800 000 
0117 Skíðakennsla í skólum .......0..0000. 000... 35 000 
0118 Unglingafræðsla ..............20..0.0 000... 14 000 
0120 Rannsókn á áhrifum skólaskyldu .............. 100 000 

Gjöld samtals ............00200.0 0... 11 669 200 

Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra, framlög: 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður!) ............20.... 65 619 000 
Gjöld samtals ...............00.. 

Stofnanir afbrigðilegra barna: 

20 Laun „.........00.0 0020 15 537 800 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0.0...0....... 2810 900 
4 Viðhald ...............0..0..0... e.s. 505 000 
ö Gjaldfærður stofnkostnaður .................... 304 700 
900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ..............0000. 000... 2 250 000 
94 Til einstaklinga og samtaka ...............0.2.... 1113100 

Gjöld samtals .........000...0. 00 22 521 500 
0  Sértekjur .............000000 00... 238 400 

Mismunur ...........0000000 0 

Viðfangsefni: 

0102 Öskjuhlíðarskólinn ...........2...00.0000..0... 8 986 100 
0103 Kjarvalshús, greiningarstöð ................... 2011 900 
0104 Þjálfunarskólar ..............00000000 000... 8160 400 
0105 Barnaheimili — dagvistir #.................... 2 250 000 
0106 Dvalarkostnaður „.............00..0......... 1113 100 

Gjöld samtals ..............00. 00 22 521 500 

Heyrnleysingjaskólinn: 

20 Laun Þ......22..00.2000 nr 4 689 400 
2 Önnur rekstrargjöld .............00000.0.0..... 679 000 
4 Viðhald ..............20200.0 0... 54 000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .................... 143 000 

Gjöld samtals ...............00 0. 5 565 400 
0  Sértekjur ..........0...202. 0... 23 000 

Mismunur ..............0.0 00 

Vernd barna og ungmenna: 

20 Laun „.........20..2 000 408 400 
2 Önnur rekstrargjöld, ..............0............ 84 000 
900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .................... 321 100 

Gjöld samtals ............0.... 00 

Kr. 

65 619 000 

22 283 100 

5542400 

813 500 
  

1) Sjá sundurliðun Í sérstöku yfirliti 3.



31. desember 1981. 327 

Viðfangsefni: Kr. 

0102 Barnaverndarráð ........00.000000000.00....0. 492 400 
0106 Framlag til að styrkja munaðarlausa, vanrækta 

eða fatlaða unglinga til náms .................. 5000 
0107 Sumardvalarheimili ............000000.0..0..0.. 43 500 
0109 Meðferðarheimili Smáratúni .................. 272 600 

Gjöld samtals ...........0.0.000 000... 0... 813 500 

803 Dagvistarheimili, stofnkostnaður: 

871 

872 

sl 

900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélagal) .......0000000000 00.00.0000... „. 15 000 000 

Gjöld samtals .........0.000020 000... 

Unglingaheimili ríkisins: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ........0.002..0 0000... 1939 800 

Gjöld samtals .........0.0002 00 

Lánasjóður íslenskra námsmanna: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ........0.0..00 0000... 117 251 800 

Gjöld samtals ...........0..20000 00... 

Náms- og fræðimenn, framlög: 

90 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka .....0..00000000.... 4 278 100 

Gjöld samtals ..........020000 000. 

Viðfangsefni: 

0103 Styrkur til erlendra námsmanna Í íslenskum 
skólum .....200eeeer ns... 270 000 

0104 Styrkur til að bjóða grænlenskum stúdent til 
námsdvalar .........0.0.00000 0000... 0... 12 400 

0105 Styrkur til Íslendings til náms í tungu Græn- 
lendinga ........002020000 0000. 1200 

0106 Íslensk-ensk orðabók ........000.000.....0.... 21 500 
0107 Styrkur til færeysks fræðimanns .............. 10 000 
0108 Menntastofnun Bandaríkjanna á Íslandi ...... 30 000 
0109 Styrkur til útgáfustarfa ..........00.000000.... 330 000 
0110 Framhaldsnám iðnaðarmanna erlendis ........ 20 000 
0111 Starfsemi stúdenta ..........0002000 00... 18 000 
0112 Félagsstofnun stúdenta ...........0.0.0.0.0.... 1055 000 
0114 Stúdentagarðar, viðhald .............000.0.... 2100 000 
0115 Hjónagarðar ...........00000.00 0... 0... 170 000 
0116 Námskynning #.........20000000 00.00.0000... 40 000 
0117 Safngripaviðgerðir, námsvistargjöld .......... 200 000 

Gjöld samtals ...........0..2000 00... 4 278 100 

Kr. 

15 000 000 

1939 800 

117 251 800 

4 278 100 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 4.
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883 Lektorar í Íslensku við erlenda háskóla: 

20 Laun ...........00 0 

Gjöld samtals .........0...0.. 00 

684 

885 

901 

902 

Jöfnun á námskosínaði: 

900 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka .............. 

Gjöld samtals ............00000 00 

Fullorðinsfræðsla: 

900 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka .............. 

Gjöld samtals .........0.00 0000. 

Viðfangsefni: 

0102 Bréfaskólinn „..........0.0000 000... 
0103 Námsflokkar ..........000000 0... 

05 Félagsmálanámskeið  ............00000000.. . 
0106  Heimilisiðnaðarskólinn 

Gjöld samtals ..........0..00 0000 

Landsbókasafn Íslands: 

20 Laun Þ„.........02..2 0000 
2 Önnur reksirargjöld ..................... 
á Viðhald ...............0.0.... ee 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals ..............000 000 
0  Sértekjur ..........2...0 0000. 

Mismunur .........0.... 0 

Þjóðminjasafn Íslands: 

20 Laun #.........20.00 000 
2 Önnur reksirargjöld ..................... 
4 Viðhald ...........2...000 nn 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 
900 Yfirfærslur: 

92 Til sveitarfélaga ............0..0000 0. .0..... 
94 Til einstaklinga og samtaka .............. 

Gjöld samtals .............0000. 0 
0  Sértekjur ..........00200.0. 0000 

Mismunur .............0.0. 000 

Viðfangsefni: 

01 Þjóðminjasafn ...........0.000000000... 
02 — Örnefnastofnun ..........000000 00. 
03 — Sjóminjasafn Íslands .......... so s..0.00 

0000... 

31. desember 1981. 

Kr. 

161 100 

9 450 000 

344 900 

203 400 
66 500 
40 000 
35 000 

344 900 

  

2 685 300 
464 800 
14 500 

450 000 

3 674 600 
90 000 

  

2 723 400 
657 500 
421 000 
368 500 

1050 000 
600 000 

5 820 400 
130 000 

4 654 100 
566 300 
600 000 

5 820 400 

Kr. 

161 100 

9450 000 

344 900 

3 584 600 

5 690 400
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903 Þjóðskjalasafn Íslands: 
20 Laun ......0.00000 renn unar arsen 
2 Önnur rekstrargjöld .........000.000.0... 0... 
4 Viðhald .......2..00.000. nn. 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .........000.0000..... 

Gjöld samtals ...........200000 00... 
0  Sértekjur ...........0200 0000. 

Mismunur ............20.00 0... 

904 Safnahúsið við Hverfisgötu: 

20 Laun ......22..0000000 nenna 
2 Önnur rekstrargjöld ...........0..0.00000.0...... 
4 Viðhald ..............202.00 0 ner 

Gjöld samtals ...............200 00... 

905 Listasafn Ásgríms Jónssonar: 

20 Laun „.......0..000000 nn nn nr 
2 Önnur rekstrargjöld ..........0..2.00.0. 0... 
4 Viðhald ..........0..000. 0... 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.0000.0... 

Gjöld samtals ............02020000 0... 
0  Sértekjur ...........02.0000 0000... 

Mismunur ...........0200 000 

906 Listasafn Einars Jónssonar: 

20 Laun „......200000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld .............00.0........... 

4 Viðhald ..........00..000 0... 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............0.00... 

Gjöld samtals ...........0.0000. 0000. 
0  Sértekjur ..........0020000 00 n rn 

Mismunur „.........0.0..0 0000 

907 Listasafn Íslands: 

20 
2 
4 
6 

Laun „.......0002000 00 

Önnur rekstrargjöld ................ 00... 

Viðhald ...........0..02.0. 0. 

Sértekjur .........2000.0 00... 
Mismunur ............00202 000. 

Kr. 

1579 100 

10 000 

359 900 
121 000 
133 000 

192 400 
25 000 
15 000 
1500 

233 900 
10 000 

208 700 
56 000 

252 600 
8500 

525 800 
15 000 

899 400 
273 000 
28 000 

1010 300 

2210 700 
45 000 

Nr. 94. 

Kr. 

1976 500 

613 900 

223 900 

510 800 

2165 700
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908 Kvikmyndasafn Íslands: Kr. Kr. 

20 Laun .........00.000 00. 55 600 
2 Önnur rekstrargjöld ..........0000.0.0...0...... 91 600 
4 Viðhald ...........2..0e..esese rss 2500 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ............00.00... 400 000 
94 Til einstaklinga og samtaka .......... se 1400 

Gjöld samtals ............0000.00 00... 551 100 

931 Náttúruverndarráð: 

  

20 Laun ..........00..00000 sn 1182100 
2 Önnur rekstrargjöld .........2...0.0000......... 837 700 
4 Viðhald ..............000.0. esne 13 300 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ............0.00.... ER 877 100 

Gjöld samtals ............00.20. 000... 2 910 200 
0  Sértekjur ..............0.200 0... 200 000 

Mismunur „..............0.. 0000 2710 200 

Viðfangsefni: 

0101 Náttúruverndarráð ...............00000000.... 970 500 

0102 Þjóðgarðurinn Skaftafelli ..................... 447 200 
0103 Þjóðgarðurinn Jökulsárgljúfrum .............. 420 200 
0104 Fræðslustarfsemi ...........0000000.. 00... 84 000 
0105 Friðlýsingarsjóður .............2020000..000.. 130 000 

0106 Náttúruminjaskrá ..........0000000 000... 0... 76 500 
0107 Útivist ...........0....0.0.0.0 0 34 800 
0108 Friðlýst svæði, merkingar og eftirlit ............ 344 600 
0109 Rannsóknarstörf við Mývatn .................. 392 400 
0110  Náttúruverndarstofur „........0..0.000000.0... 10 000 

Gjöld samtals ............00.020 0000 2910 200 

972 Ríkisútvarp, sjónvarp: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..................00.... 2 200 000 

Gjöld samtals .............0000 0000 2 200 000 

973 Þjóðleikhúsið, framlög: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .................00.00.. 20 411 700 

Gjöld samtals ..............0000 0000 00 20 411 700 

974 Sinfóníuhljómsveit Íslands: 
900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............0...000.... 5 916 500 
Gjöld samtals ...,....,...00000 000... 5 916 500
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975  Vísindasjóður: 

976 

977 

982 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........00000. 00.00.0000. 

Gjöld samtals ...........202.00 0... 

Menningarsjóður, framlag: 

90) Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta .......00.0000 00.00.0000. 

Gjöld samtals .......00200000 00... 

Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta .......000000 00... 0... 

Gjöld samtals ........0.000020 000. 

Listir, framlög: 

94 Til einstaklinga og samtaka .........000000000... 

Gjöld samtals ..........00020 0000... 

Viðfangsefni: 

0101 Leikfélag Reykjavíkur „.......00000000.0.0.... 
0102 Leikfélag Akureyrar ......0.000000 00... 
0103 Leiklistarstarfsemi ........00000000 000... 

0104 Bandalag ísl. leikfélaga ..........000000.0..... 
0105 Önnur leiklistarstarfsemi ...........0000000... 

0106 Leiklistarráð .........00000000. 000. 0... 
0107 Íslenska óperan: 

a. Rekstrarstyrkur .......0..00000 00.00.0000... 

b. Stofnkostnaður  ........00000 0000... 

0108 Íslenski dansflokkurinn .......000..0...0..00.. 

0109 Brúðuleikhús .........000000 0... 
0110 Albýðuleikhúsið  .......0..020000 000... 
0111 Ferðaleikhúsið ...........000000 0... 0... 

0112 Kvnning á ísl. leiklist erlendis ................ 
0215 Höfundamiðstöð  .........20000000 0. 0... 
0221 Rithöfundasamband Íslands .................. 
0223 Launasjóður rithöfunda .........000.00. 0000... 

0931 Höfundasreiðslur skv. 21. gr. höfundarlaga .... 

0232 Rithöfundasióður Íslands ............0..00..... 
0233 Þýðinsarsjóður .........0.000000 000... 0... 
0234 Kynning á íslenskum bókmenntum erlendis .. 

0307 Túðrasveitir ..........0.00 00 

0310 Önnur tónlistarstarfsemi ...........0..0..00.... 
0311 Tónlistardagar „.........0000000 0000... 
0312 Kynning á íslenskri tónlist erlendis .......... 

0404 Myndlistarskólar og námskeið, styrkir ........ 

0412 Listasðöfn .......0.00.000000 0... 
0413 Listasafn alþýðu ........002000 2000... 0... 
0416 FÉ M........00002 0000 
0417 Myndhóggvarafélagið ............00.00000.000.. 
0418 Nýlistarsafn .........00000.0000 0000... 

80 000 

1000 000 

12 000 000 

15 406 050 

730 000 
700 000 

1100 000 
150 000 
100 000 
45 000 

300 000 
300 000 
250 000 
50 000 

400 000 
30 000 

100 000 
25 000 
15 000 

2400 000 
62 800 

1200 000 
500 000 
150 000 
50 000 

130 000 
25 000 
50 000 

820 000 
175 000 
75 000 

100 000 
37 000 
45 000 

1 000 000 

12 000 000 

15 406 050
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983 

984 

94. 332 

0419 Íslensk grafík ............20.000 0000... 
0435 Listiðnaðarmál .........00.00000 00 0... 00... 
0436  Vefnaðar- og listiðnaðarskóli Sigrúnar Jónsdóttur 
0437 Kynning á ísl. myndlist erlendis .............. 
0502 Kvikmyndasjóður „..........0.0.00000..0..... 
0503 Félag kvikmyndagerðarmanna ..........0..0... 
0504 Fjalakötturinn .........02002000 000... 0... 
0505 Kynning á ísl. kvikmyndum erlendis .......... 
0601 Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis!) 

0719 Listamannalaun, úthlutað af nefnd sem Alþingi 
kýs skv. 1. nr. 29/1967 .......000000000...0....... 

0810 Listkynning ........00.00000 000... 0... 
0818 Starfslaun listamanna .......00000.0000000..00.. 
0820 Bandalag ísl. listamanna ........0000000...0.... 
0836 Listir og menningarmál, almennt .............. 
0837 Listahátíð í Reykjavík, gegn jafnháu framlagi 

Reykjavíkurborgar ...........00.0.000. 00... 
0838 Norræn sumarvinnustofa .........0000000.0...... 
0839 Endurskoðun höfundarlaga .................. 
0840 Kynning á norrænum bókmenntum í Banda- 

ríkjunum .........000000 0... 
0841 Íslenska tónverkamiðstöðin ...............0... 

Gjöld samtals ..............0200 00... 

Ýmis vísindaleg starfsemi: 

90 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .........0.0000.0.02.. 

Gjöld samtals ..........0...200 000. 

Viðfangsefni: 

0103  Vísinda- og fræðimenn „............0000000.... 
0104 Surtseyjarfélagið ...............020000.00.0.0.. 
0106 Jöklarannsóknir og mælingar ................ 
0116 Íslensk málnefnd ..........20..00. 00... 
0117 Íslenska stærðfræðifélagið .................... 
0118 Hið íslenska náttúrufræðifélag ................ 
0119 Tímaritið Jökull ............02..000000 0... 

Gjöld samtals ...............0002 000. 

Norræn samvinna: 

900 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka .................... 

Gjöld samtals ..............0..200 00... 

31. desember 1981. 

Kr. 

20 000 
30 000 
20 000 
50 000 

1500 000 
30 000 
20 000 
50 000 

506 250 

1115 000 
100 000 

1115 000 
20 000 

250 000 

175 000 
40 000 
50 000 

Kr. 

206 500 

1181 800 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 5.
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Viðfangsefni: Kr. 

0102 Norrænt samstarf ........0.000. 00.00.0000... 10 000 

0103 Norræna félagið .........0.000000 000... 0... 55 000 

0104 Samstarf á sviði menningarmála samkvæmt 

samnorrænni fjárhagsáætlun .........000200.0. 1040 800 

0109 Styrkur handa rithöfundi til dvalar á Norður- 

löndum ......000s0nsseeen sr... 12 000 

0110 Styrkur til færeysks rithöfundar til dvalar á 

Íslandi .........0000 0000 nr 4 000 

Gjöld samtals ...........0.00 0... er... 1181800 

985 Félagsheimilasjóður: 

986 

987 

988 

90 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka ........0.000.0..0.0.. 7 290 000 

Gjöld samtals ..........2220.000. ern... 

Íþróttasjóður: 

90  Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka „00.00.0000... 10 880 000 

Gjöld samtals ..........00000 0... 0 ne .... 

Viðfangsefni: 

0103 Rekstrarstyrkir 0. fl. .......000000 0000... 700 000 

0104 Bygging íþróttamannvirkjal) ........0.00.0... „. 10180000 

Gjöld samtals ......000000000 000... 10 880 000 

Viðeyjarstofa og Nesstofa, endurbætur: 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður .......002000.0....... 370 000 

Gjöld samtals ........0.0.000000 0... .0 ne... 

Æskulýðsmál: 

90  Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka ..........00000.000... 1703 500 

Gjöld samtals ........222000.0n cn 

Viðfangsefni: 

0102 Æskulýðsráð ríkisins ...........000000........ 230 000 

0103 Æskulýðssamband Íslands ...........0.0...... 60 000 

0104 Ungmennafélag Íslands .........0.00.0..0.... 1 050 000 

0105 Bandalag ísl. skáta .......0..00.000.0...000.. 170 000 

0106 Bandalag ísl. skáta vegna Úlfljótsvatns ........ 40 000 
0107 Bandalag ísl. farfugla ...........2.000000..0.. 6 500 

0115 Íslenskir ungtemplarar .......00.0.00.......... 60 000 
0117 Landssamband KFUM og KFUK .........00... 40 000 

0118 KFUM, starfsemi í Vatnaskógi ...........00... 25 000 

0119 KFUK, starfsemi í Vindáshlíð ................ 22 000 

Gjöld samtals ..........2.20000 000... 1703 500 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 6. 

Nr. 94. 

7 290 000 

10 880 000 

370 000 

1703 500 

A 42
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989 

991 

999 

Ýmis íþróttamál: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ..........0.0000..... 

Gjöld samtals .............000. 000. 

Viðfangsefni: 

0102 Íþróttasamband Íslands ..........00.0.000.... 
0104 Farkennsla í íþróttum .........0.0.00000....0. 
0108 Skíðaskólinn í Kerlingarfjöllum .............. 
0109 Íþróttamál fatlaðra ........0.000.00.0.. 00... 
0110 Ólympíunefnd .........00.0.000. 00... 
0111 Útgáfa handbókar um skólaíþróttir ............ 
0112 Sumarnámskeið ...........02.00000000...0....0. 
0120 Taflfélag Reykjavíkur ..........0000000....0... 
0121 Skáksamband Íslands ................0.0.0... 
0122 Alþjóðaskákmót, styrkir .......0..0000.0...0.... 
0123 Forseti FIDE .......2..00.0.. 00... 
0124 Stórmeistarar í skák .........0020000. 00... 
0125 Skákskólinn á Kirkjubæjarklaustri ..... 0... 

Gjöld samtals ...........00.00.0 0. 

Húsfriðunarsjóður: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ........0.000.0.0..- 

Gjöld samtals ............2.00000 00. 

Ýmislegt: 

90 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .........00000.00.0.. 

Gjöld samtals ........00000.. enn 

Viðfangsefni: 

0101 Matthíasarsafnið, Akureyri ......0...0000.00. 
0102 Minningarlundir og skrúðgarðar .............. 
0103 Náttúrugripasafn Akureyrar .......00..0200..0. 
0104 Náttúrugripasafn Neskaupstaðar .............. 
0105 Náttúrugripasafn Vestmannaeyja .............. 
0106 Reykholtsstaður ............02.20.0.. 0... 
0107 Sædýrasafnið í Hafnarfirði .................... 
0108 Geysir í Haukadal, umbætur ..............2.2... 
0109 Náttúrugripasafnið í Borgarnesi .............. 
0110 Zontaklúbbur Akureyrar vegna Nonnahúss .... 
0111 Viðhald gamla rjómabúsins á Baugsstöðum .... 
0112 Hús Guðmundar Böðvarssonar ................ 
0113 Minnisvarði um Ara fróða að Staðarstað, loka- 

greiðsla  .........0.020.00.0. 00... 

0115 Dýrasöfn ..........2.200.0000 0... .. 0... 
0116 Safnahús á Blönduósi ........00.00.0.0.. 00... 
0117 Safnahús á Sauðárkróki .............000...... 
0118 Safnahús á Húsavík ............002 0000... 0... 

81. desember 1981. 

Kr. 

5 449 000 

4 000 000 
20 000 
40 000 

250 000 
100 000 
20 000 

5 449 000 

2592 000 

15 000 

20 000 
4.000 

13 000 
13 000 
13 000 

Kr. 

5 449 000 

430 900 

2592 000
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0119 
0121 
0123 
0124 
0207 
0208 
0209 
0210 
0213 
0214 
0217 
0218 
0221 
0222 
0223 
0224 

0225 
0226 
0227 
0301 
0302 
0303 
0304 
0305 
0306 
0307 

0308 
0315 
0316 
0317 
0318 
0319 

0320 
0321 

0322 
0323 

Héraðsskjalasafn á Egilsstöðum, stofnkostnaður 

Sögusafn verkalýðshreyfingarinnar ............ 

Safnahús í Borgarnesi „......0.00000..000..0... 

Safnastofnun Austurlands, vegna Skriðuklausturs 

Landssamband hjálparsveita skáta .......0.0.... 

Dýraverndunarfélag Íslands .................- 
Fuglaverndunarfélag Íslands ............2..... 
Félög Íslendinga á Norðurlöndum ............. 
Kvenfélagasamband Íslands ......0..00000..... 

Kvenréttindafélag Íslands ...........00.000.... 

Þjóðdansafélagið ..........00000000. 0... 0... 

Hagsmunasamtök einstæðra foreldra .......... 

Bridgesamband Íslands ..........000000....0.. 

Landakotsskóli, rekstrarstyrkur ........020... 

Hlíðardalsskóli, rekstrarstyrkur ............0.. 

Samband ísl. náttúruverndarfélaga ............ 

Nemendaskipti „.........00000.000.. s.0.0.0000. 

Samband ísl. karlakóra ......0000000000000.0... 

Hús Jóns Sigurðssonar, bókasafn .............. 

Northern Scholars Committee .........0.000... 

Sumarskóli í Edinborg .......0000.0 00.00.0000. 

Nám í talkennslu fyrir vangefin börn, styrkur 

Hjúkrunarkennaranám á Norðurlöndum, styrkur 

Fyrrverandi barnakennarar ..........00.0000.. 

Hreindýraeftirlit (...........220.0000..0..0.000.. 

Eyðing vargfugls ..........220000000 0... 0... 

Ýmis framlög .......0.0.000000 00... nn... 
Hijóðbókasafn .........0000000. 0. 0... 0... 

Cornell-háskólinn í Bandaríkjunum ........... 

Byggðasafn að Reykjum í Hrútafirði .......... 

Náttúrugripasafn á Selfossi ....00..0.0.00.0.... 

Minnisvarði um Egil Skallagrímsson á Borg á 

Mýrum .....0000.00000eeenrn en... 

Svifflugfélag Íslands .........0..000000...0.0.0.0. 

Minnisvarði um Þorvald víðförla og Friðrik 

biskup ........0000000 enn 

Héraðsbókasöfn .......0000000 000... 

Minningarstofa Bjarna Þorsteinssonar, Siglu- 

firði, stofnkostnaður .......c0000000 00.00.0000 

Gjöld samtals ........0000000 0000... 

13 000 
5 000 

30 000 
400 000 
200 000 

7000 
7 000 

20 000 
150 000 

8000 
2500 

10 000 
5 000 

130 000 
300 000 

5 000 
13 000 
5000 
1000 
1500 
1000 
6 500 
6000 
3000 

25 000 
30 000 

400 000 
220 000 
22 000 
16 000 
13 000 

10 000 
10 000 

20 000 
45 000 

85 000 

2 592 000 
  

Samtals 1179 096 850
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03 Utanríkisráðuneyti 

101 Utanrikisráðuneytið, aðalskrifstofa: 

20 Laun „..........2... 20. 
2 Önnur rekstrargjöld .............00...0.. 0... 
4 Viðhald ..............0..... 0... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............0.0.0.... 

Gjöld samtals ...............2...0000. 0 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn  ..........0.0..0....0 00... 
0102 Samningar við erlend ríki .................. 
0103 Alþjóðaráðstefnur, þátttaka á vegum utanríkis- 

ráðuneytisins  .............02.0000.0... 0... 
0104 Kjörræðismenn  ..........00000. 000. 
0105 Upplýsinga- og kynningarstarfsemi .........., 
0107 Kvikmyndir og myndbönd fyrir sendiráðin til 

landkynningar ......0.0.00000000.0.00.0.0. .... 
0108 Markaðsmál ..............0.0000. 0... 
0109 Kynning á menningu Norðurlanda #.......... 

Gjöld samtals ..........0..0.0 0000 

102 Varnarmáladeild: 

20 Laun „.............000 00 
2 Önnur rekstrargjöld ...............00.0...... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .................... 

Gjöld samtals .................0000 00 
0  Sértekjur .............00.0.0000 00... 

Mismunur ..............0..000 020 

201 Lögreglustjórinn á Keflavíkurflugvelli: 

20 Laun „...........0 000. 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0.... 
4 Viðhald ............0.......0. 0 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ....,................ 

Gjöld samtals .................00 000 
0  Sértekjur ................000. 0000 

Mismunur ...............0.0. 0. 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn .............0..0. 0000 
0102 Tollgæsla á Keflavíkurflugvelli .............. 
0103 Ríkislögregla á Keflavíkurflugvelli „......... 
0104 Varnarstöðvar utan Keflavíkurflugvallar 

Gjöld samtals ..............000.0 000 

81. desember 1981. 

Kr. 

4 540 100 
5 829 000 

74 000 
137 200 

8 200 900 
73 400 

1102 000 
90 000 

434 000 

100 000 
465 000 
115 000 

10 580 300 

613 200 
420 500 

8 000 

1041 700 
20 000 

14 330 800 
1705 100 
224 500 
74 200 

16 334 600 
1850 000 

1487 600 
6 677 300 
8112000 

57 700 

16 334 600 

10 580 300 

1021 700 

14 484 600
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301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

Sendiráð Íslands í Bonn og fastanefnd Íslands hjá Kr. 

Evrópuráði: 

20 Laun ..........0.2000 000. 1258 700 
2 Önnur rekstrargjöld .............000............ 459 100 
4 Viðhald ..........20200.00 s.n... 56 800 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ...........000.0000... 5 600 

Gjöld samtals ..........200.2 2000 n 

Sendiráð Íslands í Kaupmannahöfn: 
20 Laun .........000000 rns 1277 300 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.00..0.0..0... 619 500 
4 Viðhald ..........0.0.000.0 neei. 84 900 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ............0.000.. 11600 

Gjöld samtals ..........02.00 0000... 

Sendiráð Íslands í London: 
20 Laun ..........0.000000 0... nes 1477 200 
2 Önnur rekstrargjöld .............00000.0.0.0.00... 648 300 
4 Viðhald ..............0.00 00. 144 800 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.00...... 31 100 

Gjöld samtals ..........000020. 000. 

Sendiráð Íslands í Moskvu: 

20 Laun ............2.000 00. 1268 100 
2 Önnur rekstrargjöld ...........2.0.0000........ 474 000 
4 Viðhald ...............02.0. nv. ss 58 000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .........0000000.... 46 200 

Gjöld samtals ..........0..2.0 0000. 

Sendiráð Íslands í Osló: 

20 Laun „.........00.0000 00... 1417 200 
2 Önnur rekstrargjöld ..............200.00000.... 548 000 
4 Viðhald ..............0.0..0 nn. 42 800 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ........00.00000..... 21 200 

Gjöld samtals ........0...0..0.00 0 

Sendiráð Íslands í París og fastanefnd Íslands hjá OECD 

og UNESCO: 

20 Laun „.........22.0000 00... 1465 400 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0.0.... 0... 927 600 
4 Viðhald ..........0.0.2000.. ser 48 300 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..........000000.0... 3 400 

Gjöld samtals ...........00.220 0000 

Sendiráð Íslands í Stokkhólmi: 

20 Laun „.........00200 00... 1370 500 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0.00000.0... 493 000 
4 Viðhald .............20.. 0... 42 600 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.0... 118 700 

Gjöld samtals ............0002 00. 

1 780 200 

1993 300 

2301 400 

1846 300 

2029 200 

2444 700 

2 024 800
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308 Sendiráð Íslands í Washington: 

20 Laun ..........220000 00 
2 Önnur rekstrargjöld ..........0..000.0......... 
4 Viðhald .........2020.0000.s ss 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0..0000.0..... 

Gjöld samtals ..........02.02 2000... 

309 

sll 

312 

399 

Fastanefnd Íslands hjá S. þ. og aðalræðismannsskrif- 

stofa Íslands í New York: 

20 Laun .........000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.0....0......... 
4 — Viðhald .........02.0000.ese sr... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.000.0... 

Gjöld samitals ...........0.0020000 000... 

Sendiráð Íslands í Brussel og fastanefnd Íslands 

hjá NATO: 

20 Laun „.........000.0s0s ss 
2 Önnur rekstrargjöld .............00............ 
4 Viðhald ..........20.00000. seen. 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........000.0000... 

Gjöld samtals ..........00..000.0 0... 

Fastanefnd Íslands hjá EFTA í Genf: 

20 Laun ..........22000000 0... ses 
2 Önnur rekstrargjöld ............0..0000000..0... 
4 Viðhald ..............200000. 0 en... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.0.000.0... 

Gjöld samtals ...........0..000 00. 

Ýmis utanríkismál: 

90  Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka ...........0..00.... 
Gjöld samtals ...........2...2002. 00... 

Viðfangsefni: 

0101 Þróunarsamvinnustofnun Íslands .............. 
0102 Flóttamannaráð Íslands  ............00...... 
0103 Lögberg-Heimskringla  ................002... 
0104 Samskipti við Vestur-Íslendinga .............. 
0105 Félag Sameinuðu þjóðanna .........0.000.00.. 
0106 Háskóli Sameinuðu þjóðanna ..........0000.. 
0107 Aðstoð við pólsku þjóðina .....000000.0.00.0.0.% 

Gjöld samtals ..........0.0200 00 

31. desember 1981. 

Kr. 

2 033 800 
863 500 
72100 
28 000 

2 109 600 
1164500 

88 000 
127 100 

1715 500 
849 200 
31 000 
46 300 

1176 800 
633 100 
35 000 
22 400 

12 532 000 

10 007 000 
108 000 
50 000 

250 000 
17 000 

1100 000 
1000 000 

12 532 000 

Kr. 

2 997 400 

3 489 200 

2 642 000 

1867 300 

12532 000



31. desember 1981. 3839 

401 Alþjóðastofnanir: 

90 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka .........00000000.... 
Gjöld samtals .........000200 000... 

Viðfangsefni: 

0101 Sameinuðu þjóðirnar (United Nations, UN) ... 
0102 Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (World Health 

Organization, WHO) ........00000. 00 

0103 Alþjóðavinnumálastofnunin (International 
Labour Organization, ILO) ......0000000.0.. 

0104 Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna 
(United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization, UNESCO) ............ 

0105 Matvæla- og landbúnaðarstofnun Sameinuðu 
þjóðanna (Food and Agriculture Organization 

. of the United Nations, FAO) ......0..00.00...... 

0106  Alþjóðakjarnorkumálastofnunin (International 
Atomic Energy Ageney, ÍAEA) #.......0..... 

0107 Gatt (General Agreement on Tariffs and Trade) 
0108  Alþjóðaveðurfræðistofnunin (World Meteoro- 

logical Organization, WMO) .......000 0 

0109 Alþjóðasiglingamálastofnunin (Intergovern- 
mental Maritime Consultative Organization, 
IMCO) 

0110 Þróunaraðstoð Sameinuðu þjóðanna (United 
Nations Development Programme, UNDP) 

0111 Alþjóðabarnahjálparsjóðurinn (United Nations 
International Children's Emergeney Fund, 
UNICEF) 2... 

0112 Aðstoð Sameinuðu þjóðanna við Palestínu-flótta- 
menn (United Nations Relief and Works Agency 
for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA) 

0113 Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna 
(United Nations High Commission for Refugees, 
UNHCR) „7... 

0114  Gæslulið Sameinuðu þjóðanna á Kýpur (United 
Nations Peace-keeping Forces in Cyprus, 
UNFICYP)  ........0...2 0 

0115 Matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna (World 
Food Programme, WEP) #.......0.00. 00. 

0116 Eftirlitsnefnd með gin- og klaufaveiki á vegum 
FAO (European Commission for the Control of 
Foot-and-Mouth Disease, FAO) .............. 

0117 Ýmsir sérsjóðir Sameinuðu þjóðanna -....... 
0118 Alþjóðaserðardómurinn í Haag (Permanent 

Court of Arbitration, The Hague) ............ 

0119 Tollasamvinnuráðið (Customs Cooperation 
CounEeil) ........... 

0120 Alþjóðasjómælingastofnunin (International Hyd- 
rographic Bureau) ...........0..000. 0000... 

0121 Alþjóðahvalveiðiráðið (International Whaling 
Commission) ......00...00.0..00 000... 

14 522 700 

1 600 000 

531 900 

296 000 

477 900 

639 900 

224 000 
220 200 

123 200 

80 000 

3 600 000 

250 000 

110 000 

347 000 

80 000 

159 000 

4 900 
119 700 

900 

102 800 

38 400 

234 100 

14522 700



0129 

0130 
0131 

0132 

0133 

0135 
0136 
0137 
0138 
0139 
0140 

0141 
0142 
0143 
0144 
0145 
0146 
0147 

340 

Alþjóðahafrannsóknir (ICES, ICNAF, NEAFC) 
Alþjóðastofnun til útgáfu tollalaga (International 
Bureau for the Publication of Customs Tariffs) 

Alþjóðalandfræðisambandið (International Geo- 
graphical Union) ..........0.0.000.... 0... 
Alþjóðajarðfræðisambandið (International Union 
of Geological Sciences) ..........00000...... 
Parísarsamþykktin um vernd á sviði iðnaðar 
(Paris Convention for the Protection of Indu- 
strial Property) .....000000 0000... 
Bernarsambandið (International Union for the 
Protection of Literary and Artistic Work — Bern 
Union)  .......0020 0000... 

Alþjóðaráð Rauða krossins (International Com- 
mittee of the Red Cross) ......200.0........ 

Alþjóðasamband sakamálalögreglu (International 
Criminal Police Organization, INTERPOL) .... 
Evrópuráðið (Council of Europe) .....000.0.... 
Efnahags- og framfarastofnunin (Organization 
for Economic Co-operation and Development, 
OECD) 2. 
Atlantshafsbandalagið (North Atlantic Treaty 
Organization, NATO) ........0000. 00... 
Fríverslunarsamtök Evrópu (European Free 

Trade Association, EFTA) Gl... 

Norræn nefnd um neytendamál .............. 
Alþjóðanáttúruverndarsambandið ............ 
Gæslulið S.þ. fyrir botni Miðjarðarhafs ...... 
Alþjóðasamband um byggingaskipulag ........ 
Oslóarsamningurinn um varnir gegn mengun .. 
Alþjóðajarðeðlisfræðisambandið (International 
Union of Geodesy and Geophysies) .......... 
Gæslulið S.þ. í Líbanon, UNIFIL .............. 
Sameindaliffræðiþing Evrópu ............00... 
Neyðarhjálparstofnun Sam. þjóðanna, UNDRO 
Kvennaáratugssjóður Sameinuðu þjóðanna .... 
Parísarsamningur um varnir gegn mengun ... 
Mannfjöldasjóður Sameinuðu þjóðanna, UNFPA 
Alþjóðamatvælabirgðasjóðurinn, IEFR ........ 

Gjöld samtals ............00.0.. 0. 

31. desember 1981. 

Kr. 

409 300 

7000 

1800 

1500 

199 000 

122 900 

196 300 

117 700 
532 300 

667 000 

1566 100 

611 600 
8 300 

15 700 
80 000 

2 700 
41 600 

8100 
384 000 
21 600 
68 500 
48 100 
41 700 
30 000 

100 000 

14 522 700 

Kr. 

  

Samtals 78 557 100
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101 

171 

172 

04 Landbúnaðarráðuneyti 

Landbúnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa: Kr. 

20 Laun ..........00.00en0 sr 2 049 700 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.0.0.0.....0..... 896 000 

Gjöld samtals .........000020 0000... 

Jarðeignir ríkisins, framlög: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ........0000. 00.00.0000... 3 325 000 

Gjöld samtals ...........0000 0020. 

Jarðasjóður: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í Bchluta ........000.000. 0000... 802 000 

Gjöld samtals ........2002000 0000... 

Búnaðarfélag Íslands: 
20 Laun ...........002.000 00. n sn 5212 000 
2 Önnur rekstrargjöld ............000000 0... 0... 4 159 200 
900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ........... 0... 166 000 

Gjöld samtals ...........0000 0000 9 537 200 
0  Sértekjur ..........00000 0... 837 900 

Mismunur ........00000 0200. 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............000 000... ven. 2329 400 
0102 Jarðrækt ..........00000 0000. 540 200 
0103 Garðyrkjumál ..........000000. 0000... 399 900 
0104 Landnýtingarráðunautur  ..........00.0.00.0... 226 700 
0105 Verkfæraráðunautur  ......0...00.00000...0.. 229 300 
0106 Nautgriparækt .............0..0. 0200... 410 800 
0107 Æðarrækt ...........0000 00... 28 800 
0108 Sauðfjárrækt  ..........00000000 00... 382 300 
0109 Hrossarækt  ...........00000 0000... 211 400 
0110 Alifugla- og svínarækt ........00000.000000.. 152 100 
0111 Byggingar- og bútækni .........0..00.00000... 192 600 
0112 Forðagæsla  ..........0000000 00... 95 400 
0113 Búnaðarhagfræðiráðunautur  ............2... 198 700 
0114 Skýrsluvélaþjónusta búfjárræktar ............ 424 300 

0115 Ráðningastofa landbúnaðarins  ..........0... 100 800 
0116 Búnaðarfræðsla  .........02.000.. 00... 938 900 
0117 Búnaðarsambönd ........000000 0000... 554 200 
0118 Landbúnaðarsýning # ........0.0..00000..0.0..0.. 17 000 
0120 Búnaðarþing og endurskoðun .............2... 378 000 
0121 Varahlutaþjónusta landbúnaðarins .......... 75 300 

Nr. 94. 

2 945 700 

3 325 000 

802 000 

8 699 300 

A 43
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0122 Búreikningaskrifstofa  ........0000..0.0000.. 913 200 
0123 Minkarækt ..........220000 000 en... 185 600 
0124 Bændanámskeið  ............0000000.. 000... 25 200 
0125 Eftirvinna ráðunauta ...........0..0.0000.00..... 243 200 
0129 Hrossaútflutningsráðunautur #................ 42 900 
0130 Landþurrkum!i) .........0.0000000.. 0000... 166 000 
0131 Hlunnindaráðunautur #.............. 0... 75 000 

Gjöld samtals .............. 00... 9537 200 

205  Veiðistjóri: 

20 Laun „.............000 00 217 700 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0...0.. 136 200 
900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga .............00.0..0 0000... 921 000 

Gjöld samtals ..............0.002 00 1274 900 

206 Rannsóknastofnun landbúnaðarins: 

20 Laun #.........020.0 00 6 496 700 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.00000... 0... 4 288 200 
4 Viðhald ..............20..00 e.s. 168 900 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0..00.0... 549 600 
30 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .........00.0.00 0000... 2646 600 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..............0... 190 000 

Gjöld samtals ..........0.200000 0... 14 340 000 
0  Sértekjur ..............000000 000... 634 600 

Mismunur ...............22..020.0 ens 13 705 400 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............2.20 0... enn 1590 900 
0120 Útgáfukostnaður .......0...0.00 00. 144 800 
0130 Efnagreiningar # ...............0....00...... 484 800 
0140 Úrvinnsla gagna ..........000.0 0000... 674 300 
0201 Búfé  ..........2...0.00 000 2012 900 
0301 Jarðrækt  ..........0..00020 0000. 1509 200 
0340 Ylrækt og garðrækt  .........0..00..00.0 213 900 
0401 Landnýting # ............0...0.00 000... 1064 800 
0501 Bútækni .............000000 000... 964 000 
0601 Fæðurannsóknir ...........000000 0... 0... 274 900 
0701 Aðfangaeftirlit .................000000 00. 542 400 
1030 Sérstök þróunarverkefni #.................... 157 000 
1040 Ull og gærur #............000. 000... 102 000 
1100  Mótframlag v. styrks frá Alþjóðakjarnorkust. .. 20 000 
2001 Korpa og Þormóðsdalur ............00.20.000.. 547 500 
2002 Stóra-Ármót ......00000.000... ooo... 0... 190 000 
3001 Tilraunabúið Hesti .............00.0.0.000.00.... 547 700 
3002 Tilraunastöðin Reykhólum ........0..0000... 283 100 
3003 Tilraunastöðin Möðruvöllum ................ 1041800 
3004  Tilraunastöðin Skriðuklaustri ................ 469 000 
3005 Tilraunastöðin Sámsstöðum ................. 305 000 
3006 Tilraunabú, óskipt .........20000000000.. ...ee. 1200 000 

Gjöld samtals ..............0000. 00 14 340 000 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 7.
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207 Forfalla- og afleysingaþjónusta í sveitum: 

20 Laun „.....0.000000r near senn sent nr. 
2 Önnur rekstrargjöld .................000.. 

Gjöld samtals ........0.0000. 00... 

231 

235 

Skógrækt ríkisins: 

O
O
 
M
S
 

=
 

=
 

Laun „.....0.0 0000 
Önnur rekstrargjöld ..........0.0000000... 
Viðhald ..........00.0000 00. ne... 
Gjaldfærður stofnkostnaður ............... 
Yfirfærslur: 
Til einstaklinga og samtaka ............... 

Gjöld samtals .........00002 00... 
Sértekjur .........0.0020 00... 
Mismunur ........0.000 00... . 0... s....... 

Viðfangsefni: 

0101 
0102 
0103 
0104 

0105 
0107 
0108 
0110 

Yfirstjórn  ........0.00000 000. 0... 

Skógarvarsla  .......000000 0000... 
Skóggræðsla ........0000000 000... 
Gróðrarstöðvar  ........000...00........ 
Skóggræðsla fyrir einstaklinga  ......... 
Mógilsá, skógræktartilraunir #........... 
Ýmis kostnaður ........0....0.0000.0.. 
Framkvæmdir í Fljótsdal ............... 

Gjöld somtals .........0000 0 

Landgræðsla ríkisins: 

20 Laun ..........000 nr 
2 Önnur tekstrargjöld ...............00.0... 
4 Viðhald .........0.0.00 00... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ............... 

Gjöld samtals ..........000 0020... 
0  Sértekjur ..........02000 000. 

Mismunur ........00000 000... 

Viðfangsefni: 

01 Yfirstjórn .......00000000. 00... 

02 Almenn landgræðsla ..............2000.0.. 
03 Landgræðsluverðir .............0.0.000.0.. 
04 Rekstur flugvéla .........0.00.0000 0. ...... 
06 Búrekstur ............0000000 0... 0... 

Gjöld samtals ..........2000 00... 

3530 700 
32 000 

5 704 600 
1275 000 
800 000 
904 000 

200 000 

8 883 600 
1700 000 

822 300 
1447 200 
2 801 100 
2 585 100 

100 000 
718 500 
309 400 
100 000 

8 883 600 

2 873 600 
2 260 000 
468 000 

2 025 000 

7 626 600 
1220 000 

  

699 300 
4 155 500 
1081 600 
478 700 

1211500 

7 626 600 

3 562 700 

7183 600 

6 406 600
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241 

242 

243 

244 

246 

Landnám ríkisins: 

20 Laun ........000 00 
2 Önnur rekstrargjöld ................00.. 
4 0 Viðhald ..........00000.00. 00... 
900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ........2.00.00.. 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............ 
94 Til einstaklinga og samtaka .............. 

Gjöld samtals ..........00000 00... 
0  Sértekjur .........00000 00.00.0000... 0... 

Mismunur ........20000.0.. 0. 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ........020000000.0.00.0.0.... 
0105 Íbúðarhús, bygging .................. 
0109 Skipulagning ..........0000000.0.0.0..... 
0112 Grænfóðurverksmiðjur #............... 
0116 Hólsfjallaáætlun ..........00.00.0000.. 

Gjöld samtals ..........00000 0... 

Mat á landbúnaðarafurðum: 

20 Laun ..........00200 0000 0 ner 
2 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals .........000000 000... 

Sauðfjárveikivarnir: 

20 Laun ..........2020000 000. 
2 Önnur rekstrargjöld .................... 
4 Viðhald ..........0000000 000... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 
900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .............. 

Gjöld samtals ............00. 00... 

Verðlagsnefnd landbúnaðarafurða: 

20 Laun ..........00000 0000. 
2 Önnur rekstrargjöld ...............00... 

Gjöld samtals ..........00..00. 00... 

Veiðimálaskrifstofan: 

20 Laun ..........0000000 0000... 
2 Önnur rekstrargjöld .................... 
40 Viðhald ............2.22000 0000... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 
90 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ................. 
94 Til einstaklinga og samtaka .............. 

Gjöld samtals ........2.0000.0 0000... 

81. desember 1981. 

kr. 

1113 100 
225 400 

6 000 

727 000 
350 000 
150 000 

2571 500 
346 700 

1344 500 
300 000 
50 000 

727 000 
150 000 

2571 500 

316 500 
224 500 

1834 100 
300 000 
661 500 
20 000 

119 000 

252 400 
40 000 

1811 900 
973 000 
20 000 
93 000 

716 900 
315 000 

Kr. 

2 224 800 

541 000 

2 934 600 

292 400 

3 929 800
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247  Yfirdýralæknir: Kr. Kr. 

20 Laun .........000000 nn ene ner nr rn 4 111 300 
2 Önnur rekstrargjöld ..........00000............ 283 500 
4 Viðhald .........000000ee ner... 294 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......0.0.0000.000... 750 000 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ..........0000..0.0. 91 300 

Gjöld samtals ..........000000. 00. 5 530 100 
0  Sértekjur ........00000. 0000... 0. 56 000 

Mismunur ..........0000000. ene 5474 100 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ........2.0.0000 00... 198 300 

0102 Héraðsdýralæknar  ........000000. 00... 0... 4 162 500 

0104 Júgurbólgurannsóknir  ........00.0000000000.. 55 700 

0105 Búfjársjúkdómar  .......00.0000000 000... 35 600 

0106 Dýralæknisbústaðir, viðhald # ................ 294 000 

0107 Dýralæknisbústaðir, bygging  ..........020... 750 000 

0108 Eftirlit og eftirlitsferðir  ..........002.000... 34 000 

Gjöld samtals ..........020.000 000... 5 530 100 

270 Landgræðslu- og landverndaráætlun: 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ......0..00.0.000.... 11 348 000 

90 Yfirfærslur: 

92 Til sveitarfélaga .......0.00000000 0... 0. 0... 0... 500 000 

93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ...........00..0... 2400 000 

Gjöld samtals .......0...000 00. 14 248 000 

Viðfangsefni: 

0102 Landgræðsluáætlun, RALA  ........0.0000.000. 1030 000 
0103 Landgræðsluáætlun, Skógrækt ríkisins ........ 1900 000 

0104 Landgræðsluáætlun, Landgræðsla ríkisins ....  8080000 

0105 Landgræðsluáætlun, ýmis starfsemi .......... 338 000 
0109 Fyrirhleðslur!) „........0000.0.0.. 0000... 2400 000 
0110 Sjóvarnargarðar ............0000000.0. 0... 500 000 

Gjöld samtals ............ HR 14 248 000 

271 Landgræðslusjóður: 

90 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ........000.0. 0000... 360 000 
Gjöld samtals ........2.0000 0000 360 000 

272 Einangrunarstöð holdanauta í Hrísey: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .......0..0200 0000... 323 000 

Gjöld samtals ..........0200000 enn 323 000 

286 Landbúnaður, framlög: 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............0.02... 637 400 

Gjöld samtals .........20200000 0000 637 400 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 8.



Nr. 94. 346 31. desember 1981. 

287 

288 

290 

299 

Viðfangsefni: Kr. 

0105 Búfjártryggingar skv. lögum nr. 20/1943 ...... 2000 
0109 Jarðræktar- og húsagerðarsamþykktir ........ 130 000 
0110 Framleiðnisjóður landbúnaðarins ............ 250 400 
0111 Búnaðarbanki Íslands, veðdeild .......... 0... 250 000 

0115 Nautgriparæktarsambönd ..........000000..0. 5 000 

Gjöld samtals ........0000000 000... 637 400 

Stofnlánadeild landbúnaðarins: 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..........0000.0... 16 660 000 

Gjöld samtals ..........0000000 0000 n 

Framlög samkvæmt jarðræktarlögum: 

20 Laun ..........000. 0000 2954 200 
2 Önnur rekstrargjöld .........0000..0000.0..0. 0... 525 000 

90. Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..............0... 44 816 000 

Gjöld samtals ........2.020.0 0000 

Viðfangsefni: 

0101 Jarðrækt, húsabætur og vatnsveitur .......... 31 100 000 
0102 Framræsla ........000000000 00... 4 000 000 
0103 Nýjar búgreinar og hagræðing ................ 9716 000 
0104 Rekstrargjöld  ............020000 000... 0... 3479 200 

Gjöld samtals ..........0..02 0000. 48 295 200 

Uppbætur á útfluttar landbúnaðarafurðir: 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..........00..0... 160 000 000 

Gjöld samtals ..........202..000 0... 

Til búfjárræktar skv. lögum nr. 81/1973: 

20 Laun ..........220.000 00 sr 2557 800 
90 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................. 2 990 000 

Gjöld samtals ...........02.000 00... 

Landbúnaðarmál, ýmis starfsemi: 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................. 19 834 700 
94 Til einstaklinga og samtaka ..........00.00000.... 363 800 

Gjöld samtals ..........000.0 0000. 

Viðfangsefni: 

0102 Garðyrkjufélag Íslands ................0.0... 1500 
0103 Norræna búfræðifélagið  ..............00..... 2000 
0104 Landssamband ísl. hestamannafélaga ........ 2000 
0105 Landssamband ísl. hestamannafélaga, til leið- 

beininga um hestamennsku ..........0...0... 3 000 

Kr. 

16 660 000 

48 295 200 

160 000 000 

5 547 800 

20 198 500
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Kr. Kr. 

0109 Æðarræktarfélag Íslands ...............200.... 3000 
0110 Félag áhugamanna um fiskrækt ........0..0.... 1200 
0112 Hrossaræktarbúið að Kirkjubæ ..........2... 1000 
0113 Efnarannsóknastofa Norðurlands ............ 20 000 
0114 Rannsóknarstöðin Katla, Víkurbakka ........ 1500 
0115 Búnaðarsamband Suðurlands, tilraunastöðvar .. 146 300 
0118 Skógræktarfélag Íslands  .................... 60 000 
0119 Lántökukostnaður vegna laga nr. 9/1980 ........ 19 707 000 
0120 Landvernd .......00.e.esesessenssse ss 200 000 
0121 Búnaðarsamband Austur-Skaftafellssýslu #.... 50 000 

Gjöld samtals ........0..0.2%02 0... 20 198 500 

501 Bændaskólinn Hvanneyri: 

20 Laun ......... 0 4 886 800 

9 Önnur rekstrargjöld .......22.0000..... 0... 3035 700 

4 Viðhald ........00.0.0. nn. 466 000 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður .......00000.0.000.. 1860 000 

Gjöld samtals ........0.200 0... 10 248 500 

0  Sértekjur .........020000 0000 nn. 2 798 300 

Mismunur ..........0 00 7 450 200 

Viðfangsefni: 

0102 Yfirstjórn .......00000000 00 sense. 1309 700 

0103 Rekstur skóla .......0.000000.0 0... 6 330 600 

0104 Rannsóknir og tilraunastarfsemi ............. 784 000 

0105 Búrekstur ........0.00000 00 senn 1824 200 

Gjöld samtals „.........00. 000 10 248 500 

502 Bændaskólinn Hólum: 

90 Laun ..........2 0. 1947 300 

9 Önnvr rekstrargjöld .........0.002.. 00... 0... 940 000 

4  Viðbald .........0.0000 nn 2990 000 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ........0000000000.. 2130 000 

Gjöld samtals ..........2000 020 nn 8007 300 

0  Sértekjur ...........0.000 0000. 542 500 

Mismunur .........0.00 0000 en en 7 464 800 

508 Garðyrkjuskóli ríkisins: 

90 Laun „.........00 00. 2192 600 

9 Önnur tekstrargjöld .........00000000 0... 0000... 1000 000 

4 Viðhald ...........00.0 0. enn 230 000 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður ......00000.0.000... 780 000 

Gjöld samtals ..........000 0000. 4 202 600 

0  Sértekjur .........0000 000. ern 686 100 

Mismunur ........200 0000 3 516 500 
  

Samtals 348 003 300
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05 Sjávarútvegsráðuneyti 

101 Sjávarútvegsráðuneyti, aðalskrifstofa: 

20 Laun „...........200000 000 sess 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.00.000.....0.. 
4 Viðhald ..........02..20000n eens 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ........20..0.0.0... 

Gjöld samtals ..........2002000. 000. sn... 

201 Fiskifélag Íslands: 

20 Laun ...........0.0000 000 sessa 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0.00......... 
4 Viðhald ..............220.000..n ess 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .........00.000.0... 

Gjöld samtals ..........0..0000 000... 
0  Sértekjur ...........0..0000.0. 0. s.n 

Mismunur ..............200000 neee 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ...........0000000000 sv... 
0102 Hagdeild ...............000ceeeessee ss 
0103 Tæknideild og námskeið í meðferð fiskleitar- 

tækja ......0000000 000. 
0104 Skýrsludeild ..........20000.0.e. essa... 
0105 Aflatryggingasjóður  ...........0000000.0.0.0.. 
0106 Fiskræktardeild .................00.0.0..0.. 

Gjöld samtals ..............00000 00... 

202 Hafrannsóknastofnun: 

20 Laun ..........00...000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld .............000.0.0.0..... 
4 Viðhald ................0..0. e.s. 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............0000.. 

Gjöld samtals ............0000000 0... 

0  Sértekjur ..............02..2000 000... 
Mismunur ...........2..000000.0 00... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............002000. 20... 
02 Uppsjávarfiskadeild #........................ 
03 Svif- og botndýradeild ................00..... 
04 Sjórannsóknadeild ...............00000000... 
05 Veiðarfæradeild  ..................00000.0... 
06 Plöntusvifdeild ..................00..020.00... 

31. desember 1981. 

Kr. 

2 794 900 

3 695 900 
1498 300 

50 000 
332 000 

5 576 200 
321 000 

1916 600 
700 700 

897 800 
821 900 
678 700 
560 500 

5 576 200 

21 144 900 
13 361 500 
2 707 100 
3527 200 

40 740 700 
1050 000 

1805 700 
2011 900 
1900 500 
1798 500 
385 300 
637 200 

3871 000 

5 255 200 

39 690 700
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07 Botnfiskadeild ..........000.00.0.0.... 0000... 

08 Flatfiskadeild  .........00..0.00000000 00.00.0000. 
09 Raftæknideild  ..........000.0.0 0000... 0. 0... 

10 Veiðarfærakostnaður ........0.000000......0.. 
11 Tímabundin verkefni ........0000.00.00.0.00.... 
20 — Útibú á Húsavík ........0.000000. 0... 0... 
21 Útibú á Höfn í Hornafirði ............. FA 
22 Útibú á Ísafirði ........20.000.0.0.....0.. 0... 
23 Útibú í Ólafsvík ........0.00..e.e seen... 
3001 R/s Bjarni Sæmundsson ......00c.000.0..00..... 
3002 R/s Árni Friðriksson „.......0.00.0..00..0.0.... 
3003 R/s Hafþór .......00000. een... 
3004 R/sDröfn ........00000000 0000... 

Gjöld samtals ..........00020 0000. 

203 Rannsóknastofnun fiskiðnaðarins: 

215 

20 Laun .............0r sn 
2 Önnur rekstrargjöld .............00............ 
4 Viðhald ...........0.000. 0... eeen... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............0000... 

Gjöld samtals ..........02020 0000 nn nn. 
0 Sértekjur ..........00.000000 senn 

Mismunur .......0.0000000. 0... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn .........0.00000. 000 t sv 
02 Efnafræðideild .............00.200.00.00.0... 00. 
03 Gerladeild ...........200000.00 s.n... 
04 Tæknideild ..........0200000 000... 

20 Rannsóknastofa í Vestmannaeyjum .......... 
91 Útibú á Ísafirði ............00.00.000.....0... 
22 — Útibú í Neskaupstað ........00.000000..0.... 
23 — Útibú á Akureyri .........000000 00... 

Gjöld samtals .........220000 0... 

Framleiðslueftirlit sjávarafurða: 

90 Laun ..........200.00 ss 
2 Önnur rekstrargjöld ..........0...00....... 0... 
4 Viðhald .„.............0.0..0 ns. 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.0.0000... 

Gjöld samtals ..............0..00 000... 
0  Sértekjur ...........0000.0 00 nr... 

Mismunur .........0..00000 0000 sen. 

824 100 

1537 400 

8 907 400 
6 521 200 
6 841 900 
2 900 200 

40 740 700 

5 988 100 
1915 900 

132 000 
487 500 

8523 500 
1233 000 

3141 600 

239 300 
402 600 

    

500 000 

Nr. 94. 

7 290 500 

14 494 500 

A 44
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221 Verðlagsráð sjávarútvegsins: 

20 Laun #............ 0. 
2 Önnur rekstrargjöld ................00.000000... 
4 Viðhald ................0.... 

Gjöld samtals „............... 00. 

212 

274 

275 

298 

299 

Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............00.00..... 

Gjöld samtals „......0..0000 00. 

Aflatryggingasjóður: 

900  Yfirfærslur: 
#1 Til fyrirtækja í B-hluta ...........,...0...00.... 

Gjöld samtals ..........0...000. 00... 

Fiskveiðasjóður: 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................. 

Gjöld samtals ..........22.000000.. s.n. 

Fiskleit, markaðsöflun og tilraunir í útgerð og 

fiskvinnslu: 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .................. 

Gjöld samtals ...........0..0.000.00. 0... 

Ýmislegt á sviði sjávarútvegs: 

20 Laun „.........0.200 00 sens 

2 Önnur rekstrargjöld ...............00..00.0.0... 
900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..........0.0.0... 

94 Til einstaklinga og samtaka ..............0..... 
Gjöld samtals ..................200 000... 

Viðfangsefni: 

0101 Sjóvinnunámskeið ............2000000000.0.0. 
0102 Skólabátar ............0220.00 00... vn. 
0103 Eftirlit með hvalvinnslustöðvum „............. 
0109 Veiðieftirlit .................0... 0 
0112 Tækninámskeið ............ sons... 0 00....0 
0118 Vinnu- og rekstrarhagræðing í fiskvinnslufyrir- 

tækjum  ............0 0000. 
0119 Mörkun fiskveiðistefnu ...................... 

Gjöld samtals ...........0.0.200 000. 

31. desember 1981. 

Kr. 

677 100 
176 000 

3000 

96 000 

12 170 000 

25 960 000 

4 186 000 

1774 200 
542 600 

260 000 
1010 000 

130 000 
150 000 
10 000 

2316 800 
50 000 

332 000 
598 000 

3 586 800 

  

Kr. 

856 100 

96 000 

12 170 000 

25 960 000 

4 186 000 

3 586 800
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901 Skrifstofa Rannsóknastofnana atvinnuveganna: 

20 Laun .......0.20000 re ene nn 
2 Önnur rekstrargjöld ...........00..20... 
4 Viðhald ..........202...e ner 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ....0.....000. 0... 
0  Sértekjur ...........02000 000... 

Mismunur .........002000 00... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn .......00.00.000 0... . 
02 Skúlagata 4  ......0000. 000 
03 Keldnaholt ..........00000 0000... 

Gjöld samtals ...........0.. 00... 

ER 2595 400 
AR 2 400 000 
AR 189 000 
ARA 11 000 

AIR 5 195 400 
AR 200 000 
#0... 

AR 1731 700 
AR 1128 000 
ARA 2335 700 

ARI 5 195 400 

Nr. 94. 

4 995 400 

  

Samtals 122 452 200
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06 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti 

101 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti, aðalskrifstofa: Kr. Kr. 

20 Laun „.........020.000 00. 3011 100 
2 Önnur rekstrargjöld ............00.00000.0..0.. 900 400 
4 Viðhald ..............2..00... enn 20 000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ............0.000... 26 400 

Gjöld samtals ............2..00000 0 3 957 900 

102 Stjórnartíðindi: 

20 Laun #„.........0.0.00 00 231 800 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0.....000... 1570 000 
4 Viðhald ................0000 00. 2800 

Gjöld samtals ............002000 0000 1804 600 
0  Sértekjur ..................00 00... 50 000 

Mismunur ..............2000. 000 1754 600 

201 Hæstiréttur: 

20 Laun „.............000 0000 835 400 
2 Önnur rekstrargjöld ............0...........0.. 850 000 
4 Viðhald .............20.00.0 se. 170 000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0..... 49 000 

Gjöld samtals ............2..220.0 1904 400 
0  Sértekjur ..............000.... 00... 133 000 

Mismunur ..............200. 0000. 1771400 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn .............0.000.0 00. 1184 600 
0102 Útgáfa hæstaréttardóma  .........0.0.0....0... 634 800 
0103 Ljósprentun hæstaréttardóma .............0... 85 000 

Gjöld samtals .............00..00 00 1904 400 

202 Ríkissaksóknari: 

20 Eaun Þ.........02..0 00. 2332 300 
2 Önnur rekstrargjöld ...............00.0..00.... 340 000 
4 Viðhald ..........0....200... ene 21 600 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............2.0.... 32 000 

Gjöld samtals ............0...00.0 0 2725 900 
0  Sértekjur ..............00...0. 00... 30 000 

Mismunur .........0....2.00. 00 2 695 900
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203 Borgardómarinn í Reykjavík: 

20 Laun #......0.. nn. 

2 Önnur rekstrargjöld .......00.0000 00.00.0000... 
4 Viðhald ..........000.eocesersnans ts 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.0.0.000... 
Gjöld samtals .....0..0000000 0000... 

204 Borgarfógetinn í Reykjavík: 

20 Laun ........000 0000 nr. 

2 Önnur rekstrargjöld .......0000000.0 0... 1... 
4 Viðhald .........0.00.000 s.n 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .......00.0.00.00.0... 

Gjöld samtals .........00.00000 000... 

205 Sakadómur Reykjavíkur: 

20 Laun ......0...00 000... 

2 Önnur rekstrargjöld .......000.000000 000... 0... 
4 Viðhald .........2000000.0 0 ene 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður .....00.0..000000.0.. 
Gjöld samtals .........200000 000... 

206 Lögreglustjórinn í Reykjavík: 

20 Laun ..........00000 rn. 
9 Önnur rekstrargjöld .......0.0000000.. 0... 
4 Viðhald ..........00.0000 00 re... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........00.00000.0... 

Gjöld samtals ...........0000 0000... 
0  Sértekjur ..........002.0 0000 sn 

Mismunur ........000000000 ens 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ......0.0000000 0. nn enn... 
0102 Útlendingaeftirlit ..........00.000000..0.00.. 
0103 Almenn löggæsla .........00.000000 00... 
0104 Fangaklefar ...........020000 0000... 
0105 Eftirlit á vegum ......000000000 0000... 
0106 Eftirlit með vínveitingahúsum #.............. 
0107 Lögregluskóli  ..........00000 0000... 
0108 Aðallögreglustöð við Hverfisgötu #............ 
0109 Mötuneyti .......00.00000 0000 0 nn. . 
0110 Símiogfjarskipti ............000000. 00.00.0000. 

Gjöld samtals .......00.0000 0000... 

207 Lögreglustöð í Reykjavík, bygging: 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.0.00000.... 
Gjöld samtals ........000000000 0000... 

Kr. 

4 006 600 

3 938 500 
840 000 
17 000 

178 000 

4 057 700 
495 000 
140 000 
100 000 

54 437 000 
7 907 200 
2 387 000 
1683 000 

66 414 200 
2 097 000 

3716 100 
802 900 

54 279 600 

392 300 
2315 900 

204 700 
750 000 

66 414 200 

Nr. 94. 

Kr. 

4 720 600 

4973 500 

4 792 700 

64 317 200 

225 000
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208 Rannsóknarlögregla ríkisins: Kr. Kr. 

20 Laun „..........0..2 0000 10 224 200 
2 Önnur rekstrargjöld ............0........ 0... 1962 800 
4 Viðhald ..............0..0 00... 170 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ............0.0.0.... 666 000 

Gjöld samtals ..........00..00 000... 13 023 000 
0  Sértekjur ..............00000 00. 45 000 

Mismunur ..............20200000.n e.s 12 978 000 

209 Dómhús í Reykjavík: 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ...... o....... 0... 100 000 
Gjöld samtals ................ sossnss 00... 100 000 

211 Embætti sýslumanna og bæjarfógeta: 

2 Önnur rekstrargjöld ............0...0....0.... 196 000 
Gjöld samtals .............0..20.0 00... 196 000 

212 Bæjarfógeti Akranesi: 

20 Lam #.............0.0 022 2 776 900 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000....0.0.0.. 500 000 
4 Viðhald ..............0..0..es ess 46 400 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............000.0.. 12 000 

Gjöld samtals ..............000 0. 3 335 300 
0  Sértekjur .............0.20200 s.s. ven 30 000 

Mismunur .............2.2020.0 00... 3 305 300 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............20..000 0000... 1471 000 
0102 Löggæsla ..........0.000 00... nn 1864 300 

Gjöld samtals ..............20. 0000 3 835 300 

213 Sýslumaður Borgarnesi: 

20 Laun ..........22.20000 000 1946 900 
2 Önnur rekstrargjöld ............0.0000.. 00... 408 000 
4 Viðhald ..........2...0202.00 se 72 000 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..........000.00000... 33 500 

Gjöld samtals ..............0 000 2460 400 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ...........02.0 0000. ner 1424 300 
0102 Löggæsla ..........0.... 000. 898 000 

0103 Hreppstjórar ...........00.0.0. 0... 138 100 

Gjöld samtals .............0000 nn. 2460 400
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214 Sýslumaður Stykkishólmi: 

20 Laun „........000000 0000 

215 

216 

Gjöld samtals ...........02.2000 000. en... 

2 Önnur rekstrargjöld 
4 
6 

0  Sértekjur ........... 
Mismunur .......... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ....... 

0102 Löggæsla Stykkishólmi 
0103 Löggæsla Grundarfirði 
0106 Hreppstjórar 

Sýslumaður Búðardal: 

20 Laun „.........00..0 00 
2 Önnur rekstrargjöld ............20.00000000.... 
4 Viðhald ...........20..00000 0 ne. 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00.0.00.... 

Gjöld samtals ............2.020.. 00... 
0  Sértekjur ..............00200 00. 

Mismunur ..........0...2200.0 00. 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ...........00 0000... 
0102 Löggæsla .........00.20000 000 

0103 Hreppstjórar ...........0.020.. 000... 

Gjöld samtals ...........002 0200... 

Sýslumaður Patreksfirði: 

20 Laun #............. 

2 Önnur rekstrargjöld 
4 Viðhald ............ 

Gjöld samtals ....... 
0  Sértekjur ........... 

Mismunur .......... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ....... 
0102 Löggæsla ........ 

0103 Hreppstjórar ............202000 000... 

Gjöld samtals ....... 

sr 

Viðhald ..........0000000 00. 0. 

Soon... 00 

OOK 

0107 Löggæsla Ólafsvík og Hellissandi 

Gjöld samtals ....... ENN 

00 

ENN 

sr ... 0. 

sr 

0000... 0000 

RN 

00... 0... 

KK 

0... 00... 

00... .01..... 

3118 900 
737 000 
150 000 
54 000 

4 059 900 
165 000 

1642 500 
8365 800 
445 800 
121 200 

1014 600 

4 059 900 

697 000 
162 000 
26 600 

600 000 

1485 600 
70 000 

1243 500 
180 100 
62 000 

1485 600 

1532 600 
400 000 
40 000 

1972 600 
50 000 

1204 900 
678 000 
89 700 

1972 600 

3 894 900 

1415 600 

1922 600
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217 Bæjarfógeti Bolungarvík: 

20 Laun ..............00000 eee sess 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.0.0.0...0..0. 
4 Viðhald ..........000..000..er sess. 

Gjöld samtals ...........0002000. 000... 

0  Sértekjur ..............000.0. ens. 
Mismunur ..........0..0.0000..s.0 ess 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ...........0200.000 00 s.n... 

218 

219 

0102 Löggæsla ss 0000%000 

Gjöld samtals ..............00.0000 0... 

Sýslumaður og bæjarfógeti Ísafirði: 

20 Laun ...........0.2.000 000 
2 Önnur rekstrargjöld ................00..0000.0.. 
4 Viðhald ..............200..0 0000. 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............0.000... 

Gjöld samtals ..............0000 00... 
0  Sértekjur ..............20.00. 00... 

Mismunur .............020. 0000. 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ...........000.00 00. nn 
0102 Löggæsla ............00000... 0... 

0103 Hreppstjórar .............0.2.200000 00... 

Gjöld samtals ............0..00. 000. 

Sýslumaður Hólmavík: 

20 Laun ..........20.000.2 000. 
2 Önnur rekstrargjöld .....................0000.. 
4 Viðhald ..........00..000.0. 000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.200.. 

Gjöld samtals ............000 0... 
0  Sértekjur ..........2...00 000 0n nr 

Mismunur ..........0.0.2200 0200 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ..........2.00.000 00... 
0102 Löggæsla FKR NI 

0103 Hreppstjórar „..........020020 0000... 0... 

Gjöld samtals ..............00. 0020 en 

31. desember 1981. 

Kr. 

846 900 
170 000 
30 000 

1046 900 
13 200 

596 000 
450 900 

1046 900 

2914 200 
554 000 
65 000 
65 000 

3 598 200 
105 000 

1742 300 
1781 200 

74 700 

3598 200 

561 700 
150 000 
27 000 

340 000 

1078 700 
30 000 

904 000 
119 000 
55 700 

1078 700 

Kr. 

1033 700 

3 493 200 

1048 700



31. desember 1981. 3ð7 

221 Sýslumaður Blönduósi: 

20 Laun „........000000 0000 n0 nn... 
2 Önnur rekstrargjöld ............0..000.... 
4 Viðhald ..........00000000 000... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals ..........00000 00... 
0  Sértekjur .........0.00.000 0000. 0... 

Mismunur .....0.00000000000 0... 0... 

Viðfangsefni: 
0101 Yfirstjórn .......00000000.00. 0. 0... 
0102 Löggæsla „.......2000000 000... 

0103 Hreppstjórar ........00000 00... 0... 

Gjöld samtals ..........0000 0000... 

222 

223 

Sýslumaður og bæjarfógeti Sauðárkróki: 

20 Laun ........0000000 renn... 
2 Önnur rekstrargjöld ...........0....0.... 
4 Viðhald .......00.000 00... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samilals .....0..0.020 0... 
0  Sértekjur ..........0.00000 0000... 

Mismunur ........2.0.02000 000... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn .......000.0000 0000. 0........ 
0102 Löggæsla ........0.002000 0... 

0103 Hreppstjórar „.......0.00. 000... 

Gjöld samtals ..........0%0. 0000... 

Bæjarfógeti Siglufirði: 

20 Laun ........00000 000 
2 Önnur rekstrargjöld ........0.0..00000... 
4 Viðhald .........2000.20 0000. 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals .......0200200 00... 0... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ........00.00000...0. 0... 
0102 Löggæsla .........002000 00... 

Gjöld samtals .........000000 00... 

Kr. 

1822 700 
580 000 
25 600 
26 000 

2 454 300 
30 000 

1209 500 
1105 400 

139 400 

2 454 300 

1904 700 
350 000 
160 000 
150 000 

2 564 700 
40 000 

1475 900 
987 500 
101 300 

2 564 700 

  

1915 300 
253 700 
73 500 
14500 

991 700 
1265 300 

2 257 000 

  

Nr. 94. 

Kr. 

2424 300 

2524 700 

2 257 000 

A 45
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224 Bæjarfógeti Ólafsfirði: Kr. Kr. 

20 Laun ...........0.002000 0. ss sess 874 300 
2 Önnur rekstrargjöld ...........200.000.00...0.... 190 000 
4 Viðhald ...............e..eeesse ss 30 000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.0... 45 000 

Gjöld samtals .........0..00200 00... 1139 300 
0  Sértekjur ...........0.000.00 s.n 14 000 

Mismunur ...........2..00020 0... rn 1125 300 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............00.0.000 0. en... 600 700 
0102 Löggæsla ...........2.000000 00... 538 600 

Gjöld samtals ...........0.0000 000... 1139 300 

225 Sýslumaður og bæjarfógeti Akureyri: 

  

  

20 Laun „..........200200000 nus 8 546 500 
2 Önnur rekstrargjöld ...............2.000.000.... 1450 000 
4 Viðhald ..........20..0000 00. sn. 0 123 000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ............000.0... 77 000 

Gjöld samtals ..........20.002 0000 10 196 500 
0  Sértekjur ..........202.0.000 0... 139 500 

Mismunur ..........2.2002000. rns 10 057 000 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............00.000. 00... 4 486 900 

0102 Löggæsla Akureyri .........2.0000.0.0.. 0... 5 127 400 
0103 Löggæsla Dalvík ...........0.00000 0... 0... 491 100 

0104 Hreppstjórar „.......00.0.000 0000... 91 100 

Gjöld samtals ..........0.0002 000... 10 196 500 

226 Sýslumaður og bæjarfógeti Húsavík: 

20 Laun ...........220000 0. 3 205 200 

2 Önnur rekstrargjöld ...............0.000.0...... 787 900 
4 Viðhald ..............000.ss eens 74 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........00000.00000.. 35 000 

Gjöld samtals ..........0000.0 0... 4 102 100 
0  Sértekjur .............202. 00. ns 8500 

Mismunur ...........2.2.0 000 ve sn 4 093 600 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn .........0..0000.0... 0... 0... 0... eee.  1710100 
0102 Löggæsla Húsavík ...........0..0.000.0. 000... 1468 600 
0103 Löggæsla Raufarhöfn ............000.00.0.000.. 398 700 
0104 Löggæsla Þórshöfn ............0000000 0... ..... 366 500 

0105 Hreppstjórar ...........00000... 0... 158 200 

Gjöld samtals ..........22.0000 20. 4 102 100
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227 Sýslumaður og bæjarfógeti Seyðisfirði: 

228 

229 

20 Laun 
2 Önnur rekstrargjöld 
4 
6 

Gjöld samtals 
0  Sértekjur 

Viðfangsefni: 

UI01 Yfirstjórn 

Gjöld samtals .............0000.0 

0. 

0... 00 0000s 

Mismunur .............00 0000... 

KKK 

0102 Löggæsla Seyðisfirði 
0103 Löggæsla Vopnafirði 
0104 Hreppstjórar 
0105 Bygging lögreglustöðvar 

Bæjarfógeti Neskaupstað: 

20 Laun 

4 — Viðhald 

Gjöld samtals 
0  Sértekjur 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn 
0102 Löggæsla 

Gjöld samtals ..............000 00 

2 Önnur rekstrargjöld 
sr ...........00......0080.0 858 

0... 

sr... 08 000 

Mismunur ..............000 0000 

RN NRRRRNI 

ROKK RN 

Sýslumaður og bæjarfógeti Eskifirði: 

20 Laun 

Ss)
 

Gjöld samtals 
0  Sértekjur 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn 

Gjöld samtals 

sr... 0860 8 

2 Önnur rekstrargjöld 

ROKK KRR 

5 

Mismunur ..........2.0.0 0000 

RON 

0102 Löggæsla Eskifirði 
0103 Löggæsla Egilsstöðum 
0104 Löggæsla Fáskrúðsfirði og Suðurfjörðum .... 
0105 Löggæsla Reyðarfirði 
0106 Hreppstjórar 
0107 Bygging skrifstofuhúss 

00.00.0000 .00 

Viðhald ..............20000000 00 
Sr. 000000. 

SKRR KI 

0... 

so... 

#0... 00.00.0000. 

0... 

Sr... 

4 Viðhald ...........0.0200.00.e enn 
6 S.s 03000.0. 

sr... 

5000... 

1524 300 
390 000 
42 500 

217 500 

2174 300 
40 000 

970 500 
577 600 
344 600 
81 600 

200 000 

2174 300 

987 300 
311 000 
33 000 

1331 800 
18 000 

783 900 
547 900 

1331 800 

2 120 800 
500 000 
43 000 

1627 000 

4 290 60 
85 000 

1278 200 
326 900 
382 800 
328 200 
284 300 
92 400 

1600 000 

4 290 800 

2134 300 

1313 800 

4 205 800
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230 Sýslumaður Höfn í Hornafirði: Kr. Kr. 

20 Laun .......2.00000n seen 1247 300 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0.00.0.0.00.... , 401 300 
4 Viðhald ..............22000.....e.s ns 28 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ............00000... 14 000 

Gjöld samtals ............0000000 00. 1690 600 
0  Sértekjur ..............0200000 000... 42 000 

Mismunur ..............20.000..0 ven. 1648 600 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ..........000.0e.ee.ensn ss 951 600 
0102 Löggæsla ..........020.0.0.. 0... 682 300 
0103 Hreppstjórar ........00.2.0000.0.vv0 se... 56 700 

Gjöld samtals ..........200.00.0 00... 1690 600 

231 Sýslumaður Vík í Mýrdal: 

20 Laun „.........20.02000 0... .0s enn 704 100 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0..000.000... 194 100 
4 Viðhald ..............200.0. ses... 40 000 

Gjöld samtals „.............20..200 00... 938 200 
0  Sértekjur ............2.0200.0. es... Ss 000 

Mismunur .............2000000 00... 930 200 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............000.0...0. sn... 631 700 
0102 Löggæsla ..........0..000.0.. 00 sn. 253 500 

0103 Hreppstjórar ...........0.0000 0000... öð 000 

Gjöld samtals ..............00.00 00... 938 200 

232 Sýslumaður Hvolsvelli: 

20 Laun ...........2..00000 00 s0 sver 1449 000 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0000. 00... 395 000 
4 — Viðhald ..............0.0..e.e ss 39 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............00.... 713 000 

Gjöld samtals ..............000 0... 2 596 000 
0  Sértekjur ..............200.00 00... 45 000 

Mismunur ...........00..0202 000 2551 000 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............2...0000. s.s. 1100 800 
0102 Löggæsla ............00.000 000... ss 1392 900 
0103 Hreppstjórar ...........0.000000 0000... 102 300 

Gjöld samtals ..............020 00... 2596 000
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233 

234 

235 

Bæjarfógeti Vestmannaeyjum: 

20 Laun Þ.........2000000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ...........0......... 
4 Viðhald ...........2..200000 enn. 
6 - Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals ............ 0... 
0  Sértekjur ..............22%000 000... 

Mismunur ............... 00 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ........0.00000 200... 
0102 Löggæsla ........0000000. 00. 00... 

Gjöld samtals ..........0%.0 00... 

Sýslumaður og bæjarfógeti Selfossi: 

20 Laun ..........000000 0000... 
2 Önnur rekstrargjöld ...........20..0.0... 
4 Viðhald ..........00000 00... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals .......02.020 000. 
0  Sértekjur .........000000 000. 

Mismunur ..........0.200. 00 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn .......00000. 000... 

0102 Löggæsla ........0.00000 0... 0... 
0103 Hreppstjórar .......000.00 0000... 

Gjöld samtals .........0.000 00... 

Sýslumaður og bæjarfógeti Keflavík: 

20 Laun .........000000 000... 
9 Önnur rekstrargjöld ............0...0000.. 
4 Viðhald ............0.0000 00... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals ..........0000 00... 
0  Sértekjur ..........20.000 000... 

Mismunur ........... 00. 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ...........000. 00... 0... 
0102 Löggæsla Keflavík-Njarðvík ........... . 
0103 Löggæsla Grindavík ................... 
0105 Hreppstjórar  ........000000 00... 

Gjöld samtals ..........000000. 0... 

Kr. 

3 830 900 
799 000 
55 000 
30 000 

4 714 900 
100 000 

1968 500 
2 746 400 

4 714 900 

4 528 400 
770 000 
52 000 
13 000 

5 363 400 
300 000 

1873 700 
3 308 700 

181 000 

5 363 400 

8 364 500 
1600 000 

96 000 
20 000 

10 080 500 
120 000 

5 718 700 

Nr. 94. 

4 614 900 

5 063 400 

9 960 500



Nr. 94. 362 

236 

237 

238 

241 

Sýslumaður og bæjarfógeti Hafnarfirði: 

20 Laun ..........0000000.. sess 0000... o.. 
2 Önnur rekstrargjöld .........00....000.00.0..... 
4 Viðhald ..............2..0....... s.n. 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .........0..0.00.... 

Gjöld samtals ..............00000 0. 
0  Sértekjur ..............2..00. 0 ses 

Mismunur .............0..00.0 00... 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............0...0 00. nn. 
0102 Löggæsla Hafnarfirði ................0...0.. . 
0103 Löggæsla Seltjarnarnesi „,.................... 
0107 Hreppstjórar ..............00.0. 000... 

Gjöld samtals „..........00.00200 0. sn 

Bæjarfógeti Kópavogi: 

20 Laun ..........20..0000 0 eens 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0000 00... 
4 Viðhald ..............22200....n s.s. 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..............00.... 

Gjöld samtals ..........0.20.0 000... 
0  Sértekjur ..............002.00. sens 

Mismunur ..............002. 0000 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn ............0202.00... ves... 
0102 Löggæsla ..............200000. 20... 

Gjöld samtals ............000000.0.. 

Dómstóll og rannsóknardeild í ávana- og 

fíkniefnamálum: 

20 Laun ..........0...0000 0000. es sn 
2 Önnur rekstrargjöld ............0..000.0..00.... 
4 Viðhald ..............0.000. esne 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............00.0... 

Gjöld samtals ...............000. 00 

Hegningarhús: 

20 Laun ..........00.00.0 0... res 
2 Önnur rekstrargjöld ...........2...00000.0.0.0.. 
4 Viðhald ...............20.00 sense 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............00.... 

Gjöld samtals „.............02022 00 

31. desember 1981. 

Kr. 

11 045 100 

12 990 100 
15 300 

5 545 400 
6 826 700 

595 100 
62 900 

12 990 100 

6 842 100 
1011 000 

95 000 
82 000 

„í 000 

3 364 500 
4 665 600 

8 030 100 

843 000 

Kr. 

12 974 800 

8 003 100 

847 800 

2 997 300
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242 Vinnuhælið Litla-Hrauni: 

20 Laun ........200000 nr 

2 Önnur rekstrargjöld ........00..00000.. 
d — Viðhald ......2..0oe.sosses ss. 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals .......0.000 000. 
0  Sértekjur ..........202000 000... 

Mismunur .........0000.0 0... 

243 

247 

251 

Vinnuhælið Kvíabryggju: 

20 Laun .........0200 nn. 
2 Önnur rekstrargjöld .................. 
A 0 Viðhald .........0000.00 nn 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals ....0.....0.0 00. 
0  Sértekjur ...........0000 000... 

Mismunur ........200. 0. 

Fangelsi við Síðumúla: 

20 Laun ..........0 00 
2 Önnur rekstrargjöld .................. 
4 Viðhald ..........00.0000 0... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals ........0..00.0 0 

Eftirlitsstofnun með brotamönnum: 

20 Laun ......... 000... 
2 Önnur rekstrargjöld .................. 
40 Viðhald .........000000 0000... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........... 

Gjöld samtals ........0.000.. 00. 

Landhelgisgæslan: 

20 Laun „.....00..00..0.. 0... 0... 
2 Önnur rekstrargjöld .................. 
4 Viðhald ..........00000 000... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .........0000.000... 
900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ............... 

Gjöld samtals ........0.000 0... 

0  Sértekjur .........0.200.000. 000... 
Mismunur ..........000 00. 

v.00..0..0. 

00.00.0020. 

......... 

.0....0... 

0... ..... 

00... 

vs... 

0. .00..... 

....0..... 

so... 

0.00...000 

....00000. 

Kr. 

7 065 100 
3 165 000 

215 000 
210 000 

10 655 100 
1500 000 

1501 300 
633 100 
28 000 
49 000 

2211 400 
72 000 

  

1933 800 
598 400 
54 000 
16 200 

411 300 
50 000 
14 000 
10 000 

23 808 400 
21 207 800 

4 553 900 
474 200 

5 448 600 

55 492 900 
87 000 

Nr. 94. 

9155 100 

2139 400 

2602 400 

485 300 

55 405 900
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Viðfangsefni: Kr. Kr. 

0101 Yfirstjórn „........0.00000. 000 4 712 900 
0102 Ægir v/s .......200000 000 10 673 400 
0103 Óðinn v/s .......0.0.0..0.ennne 6 757 900 
0104 Þór v/s.........0000e0snssr ss 5 717 000 
0106 Fluggæsla „........0..0000000 0. 0... 0... 12 128 200 

0107 Landhelgissjóður ...........0000.00. 0... 5 448 600 
0109 Týr v/s.......200ssses sess 10 054 900 

Gjöld samtals ...........00.0 0000. 55 492 900 

252 Bifreiðaeftirlit ríkisins: 

20 Laun .........000000 ens 8527 800 
2 Önnur rekstrargjöld ...........00..0.0..0....0... 5 025 500 
4 Viðhald .......0...20.2000 000 neee 128 100 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0..00.0..0.. 697 000 

Gjöld samtals ..........02.020000 00. 14 378 400 
0  Sértekjur ............02.00000 een 3674 400 

Mismunur .............02 00... 10 704 000 

Viðfangsefni: 

0101 Bifreiðaeftirlit ...................0....00.... 13 004 000 
0103  Bifreiðastjóra- og ökukennaranámskeið ........ 1374 400 

Gjöld samtals ............0202.0 0000 14 378 400 

253 Almannavarnir ríkisins: 

20 Laun ..........000.00.00.essse 624 100 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.00..0.0...0.. 432 800 
4 Viðhald .................eeessse ns 24 500 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............0000... 711 000 
900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ..............2.00.0.0 0... 0... 38 000 

Gjöld samtals ..........000.0 000. 1890 400 

254 Sjómælingar Íslands: 

20 Laun ..........00..0000 0 sens 2196 700 
2 Önnur rekstrargjöld ................000..00..0. 733 300 
4 Viðhald ...............20.0...e sess 75 000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0..0000... 55 000 

Gjöld samtals ..............00000 0... 3 060 000 
0  Sértekjur ..............02000 s.s. s.s 420 000 

Mismunur ..............000 0. 2 640 000
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255 Umferðarráð: Kr. 

20 Laun .....00000000eeneernneenne0 re... AÐ 556 500 

29 Önnur rekstrargjöld ...........0.0...0...00...... ..  1576300 

4 Viðhald ........0.0.oeoeesore ss... FR 4 000 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ......0000.0...0.. . 10 000 

Gjöld samtals ........0.002.00000 00... 0... 2146 800 

0 Sértekjur ........0000000 000... .. 750 000 

Mismunur .........0000 0. 0... 

262 Löggildingarstofan: 

281 

282 

  

90 Laun .........0e ens... 824 800 

2 Önnur rekstrargjöld ...........000.....0..0..00... 170 800 

4 Viðhald ..........00.sess ene... 21500 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ......000000.000.0... 60 700 

Gjöld samtals ........0000000 0000 ner 1077 800 

0  Sértekjur „.........00000 00 .n0n erg 470 000 

Mismunur ..........0 0... 

Dómsmál, ýmis kostnaður: 

    

20 Laun ......0000000 00... 0... s..... so... 588 500 

2 Önnur rekstrargjöld .........00000.0...0...0..0.... 2 439 100 

94 Til einstaklinga og samtaka ........0000000..... 50 000 

Gjöld samtals ..........2000000 00 ene. 3 077 600 

0  Sértekjur .........00000 00 run. 620 000 

Mismunur .........0000 00 sn 

Viðfangsefni: 

0101 Málskostnaður „.....0.000000e0s nv. ens... 1500 000 

0102 Meðdómsmenn ......0.00000s0. s.n... 705 000 

0103 Setu- og varaðómarar ........000000.......... 284 900 

0104 Próf málflytjenda .......0..00000 000... 0000... 34 700 

0105 Siglingadómur .......0000000 00... ne nn. ret... 71 600 

0106 Útgáfa norræns dómasafns .......0.0.0000..... 29 300 

0107 Norræn samvinna á sviði sakfræði ............ 20 300 

0108 Matsnefnd eignarnámsbóta ........0..000.0... 221 800 

0109 Útgáfa lagasafns ........00.000. 00.00.0000... 100 000 

0110 Gjafsóknar- og málsvarnarlaun .........00.... 60 000 

0111 Orator ........00.sssnee ss. 50 000 

Gjöld samtals ..........200000000 0... 3 077 600 

Ýmis löggæslukostnaður: 

20 Laun .........00 00 310 600 

9 Önnur rekstrargjöld .......0.0.0........ 0000... 328 000 

6 — Gjaldfærður stofnkostnaður .........000........ 2 300 000 

Gjöld samtals .........00020 0000 n nn. 

Viðfangsefni: 

0103 Lögreglubifreiðar .........0.00000.0..0........ 2 300 000 

0104 Ýmis löggæslukostnaður ...............0.000.. 638 600 

Gjöld samtals ..........0.0.0 0000 rent 2 938 600 

Nr. 94. 

1 396 800 

607 800 

2457 600 

2 938 600 

A46



Nr. 94. 

283 Fangamál, ýmis kostnaður: Kr. 

20 Laun #........0000 0000 180 500 
2 Önnur rekstrargjöld ...........00..00... 0... 721 500 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.0..000.0... 2150 000 
200  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .........0...000002... 200 000 

Gjöld samtals ..........000.00 00... 

Viðfangsefni: 

0104 Ríkisfangelsi og vinnuhæli, bygging ........... 2150 000 
0105 Fangahjálp ...........0.000.. 00... sen 200 000 
0106 Sjúkrakostnaður refsifanga ...........0.0.... 400 000 
0107 Námskeið fangavarða ..........000.0.......... 28 500 
0108 Geðiækninga- og sálfræðiþjónusta við refsifanga 147 500 
0109 Vistun kvenfanga ......0..000... sass0ss 000... 326 000 

Gjöld samtals ...........0.00 000 3252 000 

284 

301 

366 81. desember 1981. 

Áfengis. og fíkniefnamál: 

20 Laun Þ„........000.00. 0 79 600 
2 Önnur rekstrargjöld ............0.0..00... 0... 18 000 

Gjöld samtals ..........0.00000 00 

Viðfangsefni: 

0102 Matsnefnd vinveitingahúsa .................... 48 200 
0103 Öleftirlit ..............0.. 000. 19 100 
0104 Fíkniefnanefnd ..............0000. 0000... 30 300 

Gjöld samtals .........0...0 000 97 600 

Þjóðkirkjan: 

20 Eann Þ..........00000 0 20 364 500 
2 Önnur rekstrargjöld ........0...00..0.0 0... 3111 400 
4 Viðhald ...............000. 00... 4 062 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.0... 1172 200 
900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .................... 1622500 

Gjöld samtals .......0.000.0. 00 

Viðfangsefni: 

0101 
0102 
0103 
0104 
0105 
0106 
0107 
6108 
0109 

Yfirstjórn  ,.............. 00 1063 000 
Kirkjuráð ..........00..0..00000 000 27 200 
Kirkjuþing ..............00 00... 144 300 
Albjóðasamvinna ..........0....000 00 n 0. 120 000 
Vestur-islenskar kirkjur ...................... 6 000 
Álag vegna afhendingar kirkna ................ 50 000 
Utanfarir presta .................000.0. 0... 14 000 
Biskups- og prestabókasöfn .................. 1500 
Eftirlaun presta og ekkna, viðbót „........... .. 48 800 

Kr. 

3 252 000 

97 600 

30 332 600
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Kr. Kr. 

0111 Æskulýðsstörf (.......00000000. 00. eeen... 676 900 

0112 Sumarbúðir .........000000 00 enter 80 000 

0113 Byggingareftirlit ..........0000000....0.00... 48 700 

0114 Kirkjugarðaeftirlit (..........00.000000.00.. 0. 139 100 

0117 Biskupsbústaður ......0..000000 00... 0... 29 000 

0121 Skálholtsstaður ........000000.0e eee 150 000 

0122 Hallgrímskirkja í Reykjavík .....0.0.00.00.... 750 000 

0124 Útgáfustarfsemi .......00.0.00.. 00... 10 000 

0125 Hið íslenska biblíufélag ..........000000000.0.. 315 000 

0126 Umbætur á kristindómsfræðslu í skólum ...... 2500 

0127 Rit presta í Hólastifti .....0...00000. 00.00.0000. 1000 

0128 Bændakirkja að Skarði, Skarðsströnd .......... 40 000 

0129 Saurbæjarkirkja ........0000000... 0... 0... 0... 1000 

0130 Kirkjukórasamband Íslands ........0000000... 3 000 

0133 Minningarkapella um séra Jón Steingrímsson .. 2500 

0135 Hólar í Hjaltadal .......0...0.000. 00 ..... 0... 120 000 

0136 Hjálparstofnun kirkjunnar „.......00000000.... 20 000 

0139 Prestastefna .........000000.0 000. 15 000 

0140 Fastanefndir þjóðkirkjunnar ...........0..2.0.. 12 000 

0141 Dómprófastsembættið í Reykjavík ............ 43 000 

0201 Söngmálastjóri þjóðkirkjunnar ..........02.2... 331 900 

0202 Tónskóli þjóðkirkjunnar .....0.00000000.0...0.. 232 200 

0301 Prestar og prófastar .......0.000.00 0... 20 723 800 

0302 Byggingar á prestsetrum .....0...0..00 00.00.0000. 960 000 

0303 Kaup á eignum á kirkjujörðum .............. 51 200 

0304 Embættisbústaðir viðhald ..........0000000.... 4 000 000 

0305 Útihús á prestsetrum ......0.0.0.0. 0... 0... 100 000 

Gjöld samials „........02. 0000. 30 332 600 

8371 Kirkjubyggingasjóður: 

90  Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta .....00.000.00000.00.0... 820 000 

Gjöld samtals ....0.00000000 00. sn rn 820 000 

272  Kirkjugarðasjóður: 

90  Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í Bchluta .......000000. 0... 0... 1000 

Gjöld samtals .......0.200000 00. 1000 

373  Kristnisjóður: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ....0.0..000.. 000. 0... 1200 000 

Gjöld samtals „......000000. 00. 1200 000 

Samtals 328 911 100



Nr. 

101 

272 

301 

302 

371 

399 

3 292 200 

57 200 000 

111 314 000 

5 623 800 

1699 400 

4 410 000 

94. 368 31. desember 1981. 

07 Félagsmálaráðuneyti 

Félagsmálaráðuneyti, aðalskrifstofa: Kr. 
20 Laun #..........0..0 0. 2 257 200 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0.00.... 1000 000 
4 Viðhald ................0..0 2000 5000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............000.... 30 000 

Gjöld samtals ................... 

Húsnæðisstofnun ríkisins: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ........................ 57 200 000 

Gjöld samtals „........00000.. 0. 

Byggingarsjóður verkamanna: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ................00000... 111 314 000 

Gjöld samtals „.......00000.. 

Skipulagsstjóri ríkisins: 

20 Laun ...........0..0 0... 1518 800 
2 Önnur rekstrargjöld .................0......... 2605 000 
900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga .............0.00.0...0.. 1500 000 

Gjöld samtals ..........0.0.... 0000. 

Ríkissáttasemjari: 

20 Laun „...........0.00 00 1205 400 
2 Önnur rekstrargjöld ............0..... 0. 400 000 
4 Viðhald ...............00000 000. 10 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ............00.0.0.... 84 000 

Gjöld samtals ............00..... 0 

Lánasjóður sveitarfélaga, framlag: 

900  Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ........................ 4 410 000 

Gjöld samtals ..............000000 000 

Vatnsveitur: 

90  Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ...............02..0.0. 00... 3 200 000 

Gjöld samtals ......... sr 8 200 000
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951 

952 

953 

954 

971 

972 

976 

Brunamálastofnun ríkisins: Kr. 

20 Laun ......0...0000 00 nr unun sent 652 700 
2  Önmur reksírargjöld ..........0..0000000....0..... 237 100 
4 Viðhald ...........00..000 00. 20 700 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............0000... 42 000 

Gjöld samtals ..........020000. 0... 953 100 
0  Sértekjur ...........0000000n enn. 953 100 

Endurhæfingarráð: 

20 Laun ......00.000000 00 nenni 363 600 
2 Önnur rekstrargjöld .........0...0000. 00... 123 000 
4 Viðhald ...........0..0ees ser 1000 

Gjöld samtals ...........20020.0 0... 

Jafnréttisráð: 

20 Laun .......0.202.20 0000 rnr0ne ner 295 100 
2 Önnur rekstrargjöld ...........2..2000.00.0..0.... 72400 
4 Viðhald ..........00..0.0 00. sn 1000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .........0000000.00. 2800 

Gjöld samtals ...........200220 0000... 

Vinnueftirlit ríkisins: 

20 Laun ............0.000 0... sn 3 521 700 
2 Önnur rekstrargjöld ............00000... 0... 1100 000 
4 Viðhald ..............000.00. 0... 21 100 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.00... 95 000 

Gjöld samtals ...........20020. 00... 0. 4 744 400 
0  Sértekjur ...........20.00 000 4 744 400 

Erfðafjársjóður, framlag: 

90  Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..........0.000.. 0000... 9 832 000 

Gjöld samtals ..........00000 0000. n nn. 

Bjargráðasjóður Íslands: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ........................ 4 900 000 

Gjöld samtals ..........20002.00 000... 

Framkvæmdasjóður öryrkja og þroskaheftra: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í Bchluta .............0...00..... 28 140 000 

Gjöld samtals .........00.%0 2200 .n 

Nr. 94. 

Kr. 

487 600 

371 300 

9 832 000 

4 900 000 

28 140 000



Nr. 94. 370 

977 Framkvæmd laga um aðstoð við þroskahefta: 

20 Laun .......022000 00 ner... 
2 Önnur rekstrargjöld ........000..0000..0.. 0... 
94 Til einstaklinsa og samtaka ...........0.0.000..0. 

Gjöld samtals .........00200000 000... 

9gs1 

Viðfangsefni: 

0102 
0103 
0104 
0105 
0106 
0107 
0108 
0109 
0110 

Stjórnarnefnd ...........20000000. 00... 0... 
Svæðisstjórnir .........0.200....0.. ee... 
Sambýli .........0000.0 000... 
Verndaðir vinnustaðir ...........00..000... AR 
Afþreyingarheimili „.........0.0.0000000.00.0... 
Leiktækjasöfn .........0200000. 000... 
Vonarland .........022000.essoeness rr... 
Kostnaður skv. 15. gr. ......0..000.000. 00... 
Heimili fyrir einhverf börn ....0.....20000.0. 

Gjöld samtals ..........02000.00 00 

Vinnumál: 

20 Laun #.........00..0 0 

2 Önnur rekstrargjöld .........22..0...00. 
90  Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..............0... 

94 Til einstaklinga og samtaka .................... 
Gjöld samtals ..........00000 00 

Viðfangsefni: 

0102 
0104 

0108 
0107 

0108 
u109 
0110 

0111 
0114 
0116 
0117 

0118 
0121 
0130 
0131 
0132 
0133 
0134 
0135 
0136 
0137 

Félagsdómur ...........2000 0000... 
Samtök vinnumarkaðarins, hagræðingarstarf- 

SEM 0. fl. .....0........0 
Bygsing orlofsheimila verkalýðssamtakanna .. 
Alþýðusamband Íslands vegna Menningar- og 
fræðslusambands alþýðu ...........00..000..0.. 
Orlofsheimili BSRB ..........0.0000. 0000... 
Félagsmálaskóli alþýðu .....0......00000..0.0.. 
Hagdeildir Alþýðusambands Íslands, Vinnuveit- 
endasambands Íslands,  Vinnumálasambands 
samvinnufélaganna, BSRB og BHM ........... 
Íðnnemasamband Íslands ..................... 
Ríkisábyrgð á launum vegna gjaldþrota ........ 
Alþýðusamband Íslands vegna orlofsmála .... 
Alþýðusamband Íslands vegna norræna verka- 
lýðsskólans í Genf ...........00000000000 00 
Námskeið fyrir trúnaðarmenn á vinnustöðum .. 
Þátitaka í starfi ILO ................00....... 
Sjómannadagsráð ............00002. 000... 
Fræðslumál BSRB ............020000 000... 
Fræðslumál BHM ............00.0000 00... 

Sjómannasamtök, lögskráning ................ 
Vinnuverndarár ...............000..0000000... 
Upplýsingastarfsemi um kjaramál ............ 
Kjararannsóknarnefnd vegna stofnkostnaðar við 
könnun á kjörum sjómanna ....... 0... .000000 

Gjöld samtals ...............20..0000 2000... 

81. desember 1981. 

Kr. 

880 000 
975 000 

5319 000 

57 400 
562 000 

1164000 
650 000 

1500 000 
223 000 

1075 000 
707 000 

1235 600 

7 174000 

140 000 
10 200 

7442 000 
757 000 

150 200 

1125 000 
1800 000 

680 000 
680 000 
950 000 

900 000 
26 000 

530 000 
150 000 

28 000 
300 000 
66 000 
54 000 

210 000 
42 000 
53 000 

135 000 
250 000 
80 000 

140 000 

8 349 200 

Kr. 

7174 000 

8 349 200
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999 Ýmis framlög: Kr. Kr. 

90  Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka .........00.0000.0.. 6 702 000 

Gjöld samtals ......0000000 000. ner 6 702 000 

Viðfangsefni: 

0102 Barnaheimili og hæli .........0..00000.000... 12 000 

0103 Félag heyrnarlausra ........0.0000.0. 0... 160 000 

0104 Heyrnarhjálp, félag ......020000000 00. ......... 44 000 

0105 Geðverndarfélag Íslands .........00000.00.0... 55 000 
0107 Mæðrastyrksnefndir ...........00000000.0. 0... 14 000 

0108 Rauði kross Íslands ........000%0.. 00... 20 000 
0110 SÍBS .......0000.. 000 44 000 

0111 Sjálfsbjörg, landssamband fatlaðra ............ 230 000 

0113 Slysavarnafélag Íslands ...........00.000....... 1 360 000 
(114 Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra ............ 308 000 
0119 Meðlög skv. 21., 22. og 23. gr. framfærslulaga .. 280 000 

0120 Meðlög samkvæmt lögum nr. 87/1947 .......... 3100 000 

0122 Leigjendasamtökin „.......0..00000.0.0 00... 40 000 

0123 Sjómannastofur „.......00200000 00... 148 000 

0125 Öryrkjabandalag Íslands ..........0000000... 84 000 
0126 Ferlinefnd fatlaðra ........2.000000. 00.00.0000. 25 000 

0127 Blindrafélagið ..........000..000.... 00... 150 000 
0129 Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra ..... 10 000 

0135 Þroskahjálp. landssamtök .............0.0.... 50 000 
0137 Foreldrasamtök barna með sérþarfir .......... 14 000 

0138 Náttúrulækningafélag Íslands .................. 70 000 
0139 Blindravinafélagið ...........2.000000...0..0... 17 000 

0142 Íslensk réttarvernd .........00.0000. 0... 7 000 
0145 Alþjóðaár fatlaðra „..........0.0200.0. 00... 0... 200 000 

0146 Samtök aldraðra ........0.000000 000... nt. 140 000 

0148 Gigtarfélag Íslands ..........0..0.0000.00.. 0... 50 000 
0149 Íþróttasamband fatlaðra vegna endurhæfingar .. 70 000 

Gjöld samtals ..........00%02 00 6 702 000 

Samtals 252 695 500



Nr. 94. 372 

101 

271 

273 

274 

301 

302 

31. desember 1981. 

08 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti 

Heilbrigðis. og tryggingamálaráðuneyti, aðalskrifstofa 

20 Laun „..........0000 0000 0 ens 
2 Önnur rekstrargjöld .............2.2..20..000... 

Gjöld samtals ..........20200 0000. 
0  Sértekjur ...........02000000 000... 

Mismunur ...............0.20 0... 

Tryggingastofnun ríkisins: 

90 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta .............2...00000... 

Gjöld samtals ............0.0.02 0000. 

Atvinnuleysistryggingasjóður, framlag: 

90) Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ...............000.0.... 

Gjöld samtals ..........2000202 0000 

Eftirlaunasjóður aldraðra: 

20 Laun ..........02.00 000 
Gjöld samtals ...........0002.00 0... 

Landlæknir: 

20 Laun .......0.00000000 renn 
2 Önnur rekstrargjöld ..........0.0000.00. 0... 0... 
4 Viðhald ..............20.... senn 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.0... 

Gjöld samtals ..........0022..2 000 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn #........20...20020.00 0000 nr. 
0104 Læknaráð .............0.00000.0.. 0 nn. 
0108 Lækningaferðir sérfræðinga .................. 

Gjöld samtals ..........0202.0000 0... 

Ríkisspítalar, skrifstofa: 

20 Laun ..........000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld .............00.00.0.0.0.0.. 

Gjöld samtals ..........0000.00 00. 
0  Sértekjur ..........0000000 0000... 0... ..... 

Mismunur .............0000 0... 

. Kr. 

3 137 800 
1146 000 

4 283 800 
28 000 

2137 900 000 

1950 100 
115 500 
71400 

2137 000 

6 722 700 
1450 000 

8172 700 
341 000 

4 255 800 

2137 900 000 

78 600 000 

9 818 000 

2 137 000 

7 831 700



öl. 

310 

311 

312 

319 

321 

322 

20 
2 
4 

6 
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Ríkisspítalar og heilsugæslustöðvar: 

20 Laun .........0.0.000 0 

Gjöld samtals ..........00.0 000... 

Rannsóknastofa háskólans: 

20 Laun „......000000 renn 

2 Önnur rekstrargjöld .........00.0000000... 

Gjöld samtals ..........00.00 000... 
0  Sértekjur ..........202000 00... 

Mismunur .........000000 0... 

Blóðbankinn: 

20 Lan .... 0... 
2 Önnur rekstrargjöld .........00..00000... 

Gjöld samtals „........0000 00 

0  Sértekjur ........2..00 0020... 
Mismunur ...........000 000... 

Matvælarannsóknir ríkisins: 

20 Laun... 

2 Önnur rekstrargjöld ..........0..00...... 
4 Viðhald ..........2.00.0.. 0. 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .„.........0000 000. 

0  Sértekjur .........20200 0000... 

Mismunur .............0 0 

Geislavarnir ríkisins: 

20 Laun... 

2 Önnur rekstrargjöld ...........00000000.. 
4 Viðhald ..............0..... nn 

Gjöld samtals ..........2000. 0. 

0  Sértekjur ...........0000 00... 
Mismunur ...........0.00 00 

Heilbrigðiseftirlit ríkisins: 

Laun ........000 0000 

Önnur rekstrargjöld ..........0..0.0..... 
Viðhald ..........00. 00. 

Gjöld samtals ........0.000 0000 

Sértekjur ..........00000 00. 
Mismunur ..........0002.000 00... 

Kr. 

2 566 800 

12 835 900 

4 000 000 

16 835 900 
7 400 000 

3 840 100 
3 392 000 

7 232 100 
4 150 000 

1167 800 
633 800 
12 000 

137 000 

1950 600 
30 000 

262 800 
92 500 
40 000 

395 300 
172 700 

1080 200 
576 000 
20 300 

135 000 

1811 500 
15 000 

Nr. 94. 

Kr. 

2 566 800 

9 435 900 

3082 100 

1920 600 

222 600 

1796 500 

A 4?
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823 Tryggingaeftirlitið: Kr. Kr. 

20 Laun ..........22..0000. 000 781 800 

2 Önnur rekstrargjöld .............0.... 269 500 
4 Viðhald ..............0000.. es 25 000 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0000.0.... 30 000 

Gjöld samtals ...........000. 20... sn 1106 300 

0  Sértekjur ............20...... ns 1106 300 

324 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands: 

20 Laun „..........2020 000 1936 500 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00.. 3 420 000 
4 Viðhald ..............2....eee ss 20 200 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .................... 337 500 

Gjöld samtals ..........00.0.0.0 nn 5714 200 
0  Sértekjur ...........000. 0000. 159 400 

Mismunur „..........00.00 00. 5 254 800 

371 Landspítalinn: 

20 Laun ...........00.0 000 173 770 400 

2 Önnur rekstrargjöld .........2.00.00000 0... 72 800 000 
4 Viðhald ..............0.00000 res 12 800 000 

6  Gjaldfærður stofnkostnaðuri) „.................. 38 117 000 

Gjöld samtals „........0000 0002 297 487 400 
0 Sértekjur ............200000. 000 15 522 000 

Mismunur ............. 0000 281 965 400 

372 Landspítalinn, kvennadeild: 

20 Laun „......0..00. 0 28 088 000 
2 Önnur rekstrargjöld .........0.0..0000. 13 400 000 

Gjöld samtals „..........000 0 41 488 000 
0  Sértekjur ...........000000 000 549 000 

Mismunur „........... 00. 40 939 000 

373 Kleppsspítali: 

20 Laun ..............00 00 50 919 700 
2 Önnur rekstrargjöld ................ 0. 16 740 000 

Gjöld samtals ..............0.0 000 67 659 700 
0  Sértekjur ............000000 0... 1 399 000 

Mismunur ..........0.. 0 66 260 700 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 9.
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ö74 

375 

376 

371 

378 

2ð1 

375 

Vífilsstaðaspítali: 

20 Lam ......0022000nn erna. 
2 Önnur rekstrargjöld .........02.00.0000 0. ....0... 

Gjöld samtals .........000000 00... 0... 
0  Sértekjur .........00.000000 ens 

Mismunur .........0000. 0000. 

Kristneshæli: 

20 Laun „.....00..000 000 anne 
2 Önnur rekstrargjöld .........0...00000 0... 0... 

Gjöld samtals ...........000220 000... 

0 Sértekjur ...........00...0. 00. se 
Mismunur ..............000.0 0... ne 

Kópavogshæli: 

20 Lan .......2..0000 000 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.0000..00..0.. 

Gjöld samtals ...........000000. nr. 
0  Sértekjur .............0000 0. 

Mismunur ............0..2.02. 00... 

20 Laun .........20000000n0 renn 
2 Önnur rekstrargjöld .............000000......... 

Gjöld samtals ..........02020 00... 

0 Sértekjur ...........00.0.00 0. ss 
Mismunur ............000.0. 000. seen 

Læknishéraðasjóður: 

900 Yfirfærslur: 
{1 Til fyrirtækja í B-hluta 

Gjöld samtals sr... 

Sjúkrahús og læknisbústaðir: 

20 Laun 

4 Viðhald ...........22...0.0.0. ses 
900 Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga 
94 Til einstaklinga og samtaka 

Gjöld samtals 

FKR 

sr 

sr... 

18 833 800 
6 990 000 

25 823 800 
2148 000 

7 465 700 
2 700 000 

10 165 700 
401 000 

24 906 800 
7612 000 

32 518 800 
491 000 

1754 000 
2590 000 

4. 344 000 
1142 000 

350 000 

1 296 200 
23 520 000 

65 595 000 
4 730 000 

23 675 800 

9 764 700 

32 027 800 

3 202 000 

350 000 

95 141 200
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385 

391 

395 

Viðfangsefni: Kr. 

0301 Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og lækn- 
isbústaða, annarra en ríkissjúkrahúsal) „....... 63 300 000 

0302 Röntgentæki ...........2.0.00000. 0... 0... 512 000 

0304 Viðhald samkvæmt lögum nr. 57/1978 ........ 23 520 000 
0305 Sjúkrahús St. Franciscusarreglunnar í Stykkis- 

hólmi, byggingarstyrkur ......2..0.0200000000. 1500 000 
0306 Heilsuverndarstöðvar, styrkur ................ 3 079 200 
0308 St. Jósefsspítali í Hafnarfirði, byggingarstyrkur 50 000 
0309 Landakotsspitali, röntgentæki ................. 360 000 
0311 DAS, Hrafnista, Hafnarfirði, byggingarstyrkur, 

önnur greiðsla af fimm ........00.0..0.0...... 1820 000 
0312 Hjúkrunarheimili aldraðra í Kópavogi ........ 1000 000 

Gjöld samtals ...........0000 0000 95 141 200 

Framkvæmdasjóður aldraðra: 

900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ................. RIÐ 24 500 000 
Gjöld samtals „..........2002220 2000... 

Héraðslæknar og heilsugæslustöðvar: 

20 Laun „.........000.0 000 n0 rns 29 577 500 
2 Önnur rekstrargjöld ..........2..00000.......00.0. 809 000 
4 Viðhald .............2.20.00.0.s rss 1600 000 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.00..... 5892 000 

Gjöld samtals ..........2000. 000... 

Skólayfirlæknir: 

20 Laun ........0..00000 000 r rr 285 600 
2 Önnur rekstrargjöld ...........2..02000.0 00... 54 200 

Gjöld samtals ..........2.00.00.0. 0... 

Lyfjaeftirlit ríkisins: 

20 Laun ..........002.000 200 re nr 398 900 
2 Önnur rekstrargjöld .........2..000000.0 0... 218 500 

Gjöld samtals .........0000200.00. 0... 617 400 
0  Sértekjur „..........2000. 00 s rr 176 000 

Mismunur ...........2.2200.00. 000 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 10. 

Kr. 

24 500 000 

32 518 500 

339 800 

441 400



31. desember 1981. 377 

399 Ýmis heilbrigðismál: 
20 Laun .........0.020 00 

2 Önnur reksfrargjöld ........02000.0. 00... 

4 Viðhald .......2.000020.0 nn. 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður .......00000.00.0.... 

90  Yfirfærslur: 
92 Til sveitarfélaga ........002.000 000... 

93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ......0...000.0.. 

94 Til einstaklinga og samtaka ..........0000000.0.. 

Gjöld samtals ........0.000 000. nn nn 

Viðfangsefni: 

0102 Norræn samvinna í lyfjasölumálum ........... 
0104 Evrópska lyfjaskráin .........02.02.0000..0..... 
0106 MS-félag Íslands .......2.00.0000. 0... en... 
0107 Erfðafræðinefnd H.Í. ................00000... 
0108 Hjartavernd .......2.020000 0. .n sn 
0109 Krabbameinsfélag Íslands ........0.200000.... 
0110 Kostnaður skv. farsótta- og sóttvarnarlögum og 

lögum um ónæmisaðgerðir „...........00...... 
0111 Matvælarannsóknir .,.........00000. 0... 00... 
0112 Manneldisráð ............0.2.000. 0... en... 
0113 Kynsjúkdómavarnir, lög nr. 16/1978 .......... 
0114 Kostnaður vegna laga nr. 25/1975 .............. 
0125 Minningarsjóður Landspítalans ................ 
0127 Sjúkraflug .......0.000000 nr 
0128 Rhesusvarmir  .........0000 000. 
0129 Blóðrannsóknir ungbarna ........0.0020.00.0. 
0131 Félag astmasjúklinga .........0.00.000. 000... 
0132 Exem- og psoriasissjúklingar ...........02.0... 
0133 Tækniaðstoð við sveitarfélög vegna vatns- og 

0134 
0135 
0136 
0137 
0138 
0142 
0144 
0148 
0149 

0151 

0152 
0154 
0155 
0156 
0157 
0158 
0201 
0202 
0203 
0205 

skolpveitumála og annarra umhverfis- og meng- 
unarmála ..........00.000.0 00. enn 
Kostnaður vegna reglugerðar um iðjumengun .. 
Námsferðir héraðslækna og embættislækna .... 
Ljósmæðralaun .........0.000.0000 0... 0... 
Skólar heilbrigðisstétta .................00.0.. 
Tóbaksvarnir ..........202000 0000... 
Starfslaun Ófeigs J. Ófeigssonar .............. 
Lyfsölusjóður .........020000 000... 
Útbreiðsla atvinnusjúkdóma ............0...... 
Rannsóknir á heilsufarsáhrifum ákvæðislauna- 
kerfa ........20000 0000 
Hjarta- og æðaverndarfélag Reykjavíkur, tækja- 
kaup .....00000. rr. 
Undirbúningur rannsókna á brjóstkrabbameini . 
Útsáfa Lyfjaverðskrár .............0.0.0.0.00.. 
Námslaun læknastúdenta ...........0.0...0... 
Ýmis framlög ............0...00. 0... 
Mengunarvarnir í fiskimjölsverksmiðjum ...... 
Alþjóðaár aldraðra ........0002200 0... 0... 
Lyfjaverðlagsnefnd ...........02000000..0.00... 
Lyfjanefnd  ........0020000 00 nn se 
Eiturefnanefnd .........000.0000 00 ..0....0.... 
Daggjaldanefnd ........2.020000 0000 0 0... 0... 

Gjöld samtals „........020 00 

4 288 400 
2 358 100 

29 400 
28 000 

40 090 
1500 000 
5 676 000 

39 000 
46 800 
20 000 

180 000 
1300 000 
1 700 000 

1108 000 
18 000 

224 600 
84 800 

222 800 
450 000 
425 000 
182 900 
251 200 

4. 000 
6 000 

40 000 
78 400 

143 000 
1614 900 
1 735 400 
400 000 
50 000 

160 000 
93 100 

66 500 

250 000 
70 000 
50 000 
30 000 

130 000 
1500 000 

70 000 
186 000 
577 100 
150 500 
201 900 

13 919 900 

13 919 900
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471 Gæsluvistarsjóður, framlag: Kr. Kr. 

90 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ........................ 2 260 000 
94 Til einstaklinga og samtaka ..........00000.. 00. 185 000 

Gjöld samtals ..........00222.002.0 0... =. 2445 000 

Viðfangsefni; 

0101 Gæsluvistarsjóður ............200... 0000... 2 260 000 
0103 Bláa bandið .............000..000 00 neee 24 000 
0104 Vernd, félagssamtök .............00 00... 21 000 
0105 Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið ... 140 000 

Gjöld samtals .............0.0..00. 00. 2445 000 

481 Bindindisstarfsemi: 

20 Laun ............2.000 00 nes 479 700 
2 Önnur rekstrargjöld .........2...0...... 0... 415 200 
4 Viðhald .........00..020 00 n nr 5 000 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður .............0....... 7500 
900 Yfirfærslur: 

94 Til einstaklinga og samtaka ........0.0..000...0. 150 000 
Gjöld samtals ..........0.00.2. 957 400 

Viðfangsefni: 

0102 Áfengisvarmir ............00... 20. 807 400 
0105 Stórstúka Íslands ............. 0... s. 150 000 

Gjöld samtals .............. 00. 957 400 

501 Ljósmæðraskóli Íslands: 

20 Laun Þ.........02..000 0000. 825 900 
2 Önnur rekstrargjöld ..........0...0.00. 60 000 
4 Viðhald ...............0.00. 0. ne 12 000 

Gjöld samtals ...........0..0.. 0000. 897 900 
0  Sértekjur ............00..0.. senn 3 000 

Mismunur .............220.002 0... 894 900 

502  Þroskaþjálfaskóli Íslands: 

20 Laun ...........0000 000 894 100 
2 Önnur rtekstrargjöld .............0.0.. 172 600 
4 Viðhald ..............00.0 ser 21 000 

8  Gjaldfærður stofnkostnaður .................... 23 000 
Gjöld samtals ..........0000000 000 1110 700 

  

Samtals 2 895 276 000
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101 

103 

201 

202 

09 Fjármálaráðuneyti 

Fjármálaráðuneyti, aðalskrifstofa: 

20 Laun „.........2200000ns ses 
2 Önnur rekstrargjöld .......0....0.000000........ 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0000000..0. 

Gjöld samtals ........0..0000 000 v0 nn. 

Ríkisbókhald: 

20 Laun ..........200 00 enn 
2 Önnur rekstrargjöld .......0..000. 00... 0... 
4 Viðhald ...........022000 000 eeen. 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.000.0..0.. 

Gjöld samtals ...........000 000. 

Ríkisfjárhirsla: 

20 
9 
4. 
6 

Laun "..........22000 000. se. 

Önnur rekstrargjöld .......0..000..0 00... 
Viðhald ..........20..00 0000 
Gjaldfærður stofnkostnaður .......0.000000...... 

Giðld samtals ........000.000 00 

Ríkisskattstjóri: 

20 

a
)
 

Laun #.......... 0000 

Önnur rekstrargjöld ..........000..0.0......... 
Viðhald ..........2.02.000..0 0. 

Gjaldfærður stofnkostnaður .........2..0000.0... 
Gjöld samtals ..........00..0 00... 

Skattstofan í Reykjavík: 

20 
2 
4 

6 

Laun „.........00.0200 000 

Önnur rekstrargjöld ..........000000 000... 
Viðhald ..........0002.00. 0. 

Gjöld samtals ..........00.00 0000. 
Sértekjr ...........2...00. 000... 

Mismunur ...........0.000 0... 

Kr. 

6 132500 
1 985 600 

45 000 

4 027 100 
1711 800 

24 000 
85 000 

1176 200 
351 000 

6 600 
18 500 

6 076 300 
1021500 

30 000 
31 000 

10 587 700 
1299 300 

30 000 
50 000 

11 967 000 
30 000 

Nr. 94. 

8 163 100 

ö 847 900 

1552 300 

7158 800 

11 937 000



Nr. 94. 

203 Skattstofa Vesturlands, Akranesi: 

20 Laun .........0000 0000... 
2 Önnur rekstrargjöld ....... 
4 Viðhald ...........0..0.... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals .............. 
0  Sértekjur ...............0... 

Mismunur ................. 

204 Skattstofa Vestfjarða, Ísafirði: 

20 Laun „.........000000.00.. 
2 Önnur rekstrargjöld ....... 
4 Viðhald ................... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals .............. 
0  Sértekjur .................. 

Mismunur ............2.200..0 000 

380 

#0000000ð0000 000 00 

0000 0000. 

10.00.000500008030 808 

sr... 

ss. 

00 .00000 .... 

so... 

.00.....0.0080. 00 

ses... 

00.00.0000 ..0000 00. 

RN 

So... 00 

KK KI 

205 Skattstofa Norðurlands vestra, Siglufirði: 

20 Laun #........ 00. 
2 Önnur rekstrargjöld ....... 
4 Viðhald ................... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals .............. 
0  Sértekjur .................. 

Mismunur .............0020..0. sver 

se 

Sr... 

se. s00000.0 

ONO K KK 

00... 

206 Skattstofa Norðurlands eystra, Akureyri: 

20 Laun ......... 
Önnur rekstrargjöld ....... 
Viðhald .............0.0.0.. 

SR
 
D
o
 

Gjöld samtals .............. 
0  Sértekjur ..............0... 

Mismunur ................. 

LK KK 

SKK I 

so... 

00... 

so. 

207 Skattstofa Austurlands, Egilsstöðum: 

20 Laun „......... 0 
2 Önnur rekstrargjöld ....... 
4 Viðhald ................... 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður 

Gjöld samtals .............. 
0  Sértekjur .................. 

Mismunur ................. 

#00... 0. 

Ss... 

s.n... 0 

sr... 

sn 

Sr. 

sr... 

31. desember 1981. 

Kr 

1503 800 
162 800 

5 000 
30 000 

1701 600 
30 000 

1377 500 
181 600 
121 500 
50 000 

1 730 600 
25 000 

1490 300 
129 500 
11 000 

7 000 

1637 800 
7 500 

2 714 900 
373 900 

9500 
26 000 

3124 300 
28 000 

  

1246 100 
199 300 
47 500 
60 000 

1552 900 
18500 

Kr. 

1671 600 

1 705 600 

1630 300 

3 096 300 

1534 400



31. desember 1981. öð1 

208 Skattstofa Suðurlands, Hellu: 

20 Laun ......... ens... 

2 Önnur rekstrargjöld ..........00.000.... 0... 0... 

4 Viðhald .........0....e.eeeesssnssre AÐ 

6  Gjaldfærður stofnkostnaður ........ sr .... 

Gjöld samtals ......0.000000. 00... 
0  Sértekjur ..........00000 000 een 

Mismunur „.......0.000 00 0. 

209 Skattstofa Vestmannaeyja: 

20 Laun .........00 000 
2 Önnur rekstrargjöld ...........00..0........... 
4 Viðhald .........200..0.. nn... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .........02...0..0. 

Gjöld samtals ........020000 000. 
0  Sértekjur .........000..0 nn... 

Mismunur ........00000 00. 

211 Skattstofa Reykjaness, Hafnarfirði: 

20 Laun „......0.00 0 
29 Önnur rekstrargjöld .......00.0000.0 00... ....... 
4 Viðhald .......0..00.00 00 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........200020.0.0... 

Gjöld samtals ........00... 200... 
0  Sértekjur ..........0.0200 000 ner. 

Mismunur ..........0 000. 

212 Skattstofur, sameiginleg útgjöld: 

20 Laun „........00000 000 

29 Önnur rekstrargjöld .......00.00000.. 0... 
Gjöld samtals „.........00000 0000... 

214 Ríkisskattanefnd og skattsektanefnd: 

920 Laun „........0000 0 nn 
Önnur rekstrargjöld ...........20.002 000... 
Viðhald ............2..000 00. 
Gjaldfærður stofnkostnaður ............... AÐ 
Gjöld samtals ........00000.0 0... 

SN
 

251  Gjaldheimtan í Reykjavík: 

20 Laun .........0200 00 
2 Önnur rekstrargjöld ............0.000.0.. 00... 
4 Viðhald ..........22.....ee enn 

Gjöld samtals „.......0.200000 000... 
0 Sértekjur .........000.0000 00 ns 

Mismunur .........0.0..00 0... 

1528 100 
165 000 
20 500 
12 000 

1 725 600 
33 500 

590 500 
134 400 

3 500 
28 400 

756 800 
5 800 

3 787 200 
354 800 

5 000 
4 000 

4 151 000 
75 000 

239 500 
4 558 200 

1503 100 
128 500 

9 900 
89 700 

2 650 300 
2 599 000 

70 000 

5319 300 
1750 000 

  

Nr. 94. 

1692 100 

751 000 

4 076 000 

4 797 700 

1731 200 

3 589 300 
A 48



Nr. 

261 

263 

282 

381 

382 

94. 382 

Tollstjórinn í Reykjavík: 

20 Laun ........0..000n nr 
2 Önnur rekstrargjöld .................... 
4 Viðhald ..............000 00... nn 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals ........... „00 

Tollgæslan: 

20 Laun „......... 0. 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0.... 
4 Viðhald ..........02...20 0000. 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ............. 

Gjöld samtals .........0.00..0.. 0. 

0  Sértekjur ............000 000 
Mismunur ............. 0... 

Tollamál, sameiginlegur kostnaður: 

2 Önnur rekstrargjöld .................... 
Gjöld samtals .........0...00. 00... 

Uppbætur á lífeyri: 

20 Laun ............. 00 
Gjöld samtals .„.............00.00 0. 

Eftirlaun samkvæmt launalögum: 

20 Laun #........000000 00 
Gjöld samtals ..........00..000 00. 

Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn: 

20 Lampi)... 
Gjöld samtals ..........20.0. 00 

Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur: 

20 Laun?) .......... 

Gjöld samtals ..........0000 00... 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 11. 
2) Sjá sundurliðun í sérstöku yfir!iti 12. 

31. desember 1981. 

Kr. 

8 338 400 
2130 400 

30 000 
36 000 

11 494 900 
1185 600 

40 000 
377 000 

13 697 500 
578 400 

  

758 200 

1 022500 

610 500 

Kr. 

10 534 800 

12519 100 

412 000 

102 893 300 

758 200 

1022500 

610 500 
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402 Fasteignamat ríkisins: Kr. 

90 Laun ..........00000 00 4 653 400 
2 Önnur rekstrargjöld .......00..0..00..0........ 2 500 000 
4 Viðhald ..........22.00 00 ene. 70 000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður .........00.00000.0.. . 130 000 

Gjöld samials .........0000 0000 enn... 7 353 400 

0  Sértekjur ..........00200.0 00 ses 2 756 600 

Mismunur ......00020000. 000. es sr 

481 Útgjöld samkv. sérstökum lögum og heimildarlögum: 

2 Önnur rekstrargjöld .........0..00.0.000...0..0.0. 25 000 000 
Gjöld samtals ........0200002 000... 

901 Framkvæmdadeild Innkaupastofnunar ríkisins: 

20 Laun ..........00200 00. 2447 600 
2 Önnur rekstrargjöld ...........0.0..0....0........ 1200 000 
4 Viðhald .........000.0000 00... 10 000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ........020..0000... 60 000 

Gjöld samtals ........2.0202 00. 3 717 600 
0  Sértekjur ............0200.000 eens 3 500 000 

Mismunur ........0..20000 0... 

971 Ríkisábyrgðasjóður, framlag: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ........000.0.00. 0000... 13 000 000 

Gjöld samtals ........2.20000 000. 

Viðfangsefni: 

0101 Tánagreiðslur vegna togara af stærri gerð .... 13000000 

Gjöld samtals ..........02000 00 13 000 000 

981 Skrifstofubygging við Suðurgötu, Hafnarfirði: 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..............00.0..- 3 600 000 

Gjöld samtals ........0..0.0 0000. nn 

989 Vegna launa- og verðlagsmála: 

20 Laun ..........00000 enn 295 000 000 
94 Til einstaklinga og samtaka ..........00.0000.0... 125 000 000 

Gjöld samtals ..........02000 0000... 

Nr. 94. 

4 596 800 

25 000 000 

217 600 

13 000 000 

3 600 000 

420 000 000
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999 Ýmislegt: Kr. Kr. 

20 Laun „.........00.020020 ner 817 500 
2 Önnur rekstrargjöld ................. on... 11 214 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.00.0.00... 1000 000 
90  Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..............000.000.... 2 050 000 
94 Til einstaklinga og samtaka ...........00000.... 38 876 000 

Gjöld samtals ............0.02 2000. 58 957 500 

Viðfangsefni: 

0102 Stjórnarráðið, símakostnaður og burðargjöld ... 4611300 
0103 Til blaðanna samkvæmt nánari ákvörðun ríkis- 

stjórnarinnar að fengnum tillögum stjórnskip- 
aðrar nefndar .............0.000.00 ev 0... 2 550 000 

0104 Ýmis sameiginlegur kostnaður ..............02.. 420 000 
0107 Skýrsluvélakostnaður vegna launagreiðslna ....  6104000 
0108 Kjarasamningar ...............002 00... 505 200 
0111 Dómkröfur og málskostnaður ................. 800 000 
0112 Tryggingabætur samkvæmt kjarasamningum .. 300 000 
0113 Milliþinganefndir ............0.0000..00...... 125 000 
0114 Þungaskattsálagning með ökumælum .......... 266 000 
0120 Lífeyrissjóður sjómanna .............0...0.0. 170 000 
0121 Lifeyrissjóður bænda ........2...2....2....0.... 7 056 000 
0141 Oviss útgjöld ...............0000.00. 28 000 000 
0144 Borgartún 6 .........20.00.0.0..0 nn 2 050 000 
0145 Húsnæðisbreytingar vegna fatlaðra ............ 1000 000 

Gjöld samtals ............0.0..0. 53 957 500 

Samtals 710 036 900
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101 

211 

321 

10 Samgönguráðuneyti 

Samgönguráðuneyti, aðalskrifstofa: Kr. 

20 Laun .........0000 000 2 013 800 

2 Önnur rekstrargjöld .......0.0.00000. 000 ........ 673 000 
Gjöld samtals ..........200000 0000. sn... 

Vegagerð ríkisins: 

20 Laun „........0000 00 85 000 000 
2 Önnur rekstrargjöld .......00.0000....00........ 7 100 000 
4 — Viðhald .........200c0.eee eens... 173 500 000 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ........0...0.0.0... 260 730 000 
90  Yfirfærslur: 
1 Til fyrirtækja í B-hluta ........020.00. 0000... 4 300 000 
92 Til sveitarfélaga ..........0020000.0. 00... 62 500 000 
94 Til einstaklinga og samtaka .........00.00000... 200 000 

Gjöld samtals .......2..00000 0000... 

Viðfangsefni: 

0201 Stjórn og undirbúningur ............0.0..... „. 28300000 
0202 Viðhald .......00000000.0.......... se... 201 800 000 
0203 Til nýrra framkvæmda ........2... ....0.0..... 287 830 000 
0204 Til fjallvega o. fl. .......0.002000.0 00... 0... 6600 000 
0206 Til sýsluvegasjóða .....0.00000.00..00.0. ARA 19 500 000 
0207 Til þéttbýlisvega .......00000000.0..0.0.... eee... 43000000 
0208 Til véla- og áhaldahúsa ........... e..0.0..e.. — 4£900 000 
0209 Til tilrauna ..........00000.00...0.0..0. se... „.  1800000 
0211 Til að greiða fyrir vetrarsamgöngum .......... 200 000 

Gjöld samtals ........000000000 000... e....e. 593 330 000 

Strandferðir, framlög: 

90  Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ........0000.00 0. ...0... 23 250 000 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega .........0.00.0.0.... 17 296 000 

Gjöld samtals .........2000 000... 

Viðfangsefni: 

0102 Skipaútgerð ríkisins  .........0000.0.0..0.0.0.. 23 250 000 
0103 Flóabátar og vöruflutningar!) .......... eeeee. 17 296 000 

Gjöld samtals ..........02.200000 00... 40 546 000 

  

Nr. 94. 

2 686 800 

593 330 000 

40 546 000 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 138.



Nr. 

325 

381 

382 

333 

94. 386 

Rekstrardeild ríkisskipa: 

20 Lam #0... 
2 Önnur rekstrargjöld .............2000000.000... 
d Viðhald ............2...2000.. 0... 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0..... 

Gjöld samtals ..............200.0.. nn 
0  Sértekjur ..............000.0 0000. 

Mismunur .............002000 0 

Vita- og hafnarmál, aðalskrifstofa: 

20 Laun „.........00.00 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ...............00.00..000... 
4 Viðhald ..............00..... en 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0020... 
900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta ..................0..... 

Gjöld samtals „.........0.0000. 000 
0  Sértekjur ............002.0.0 0000. 

Mismunur ...............00000 000 

Vitamál: 

20 Laun ..........00. 0 
2 Önnur rekstrargjöld ..........00..00. 0... 
4 Viðhald ..........00..000.0... 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ..........0.00..0... 

Gjöld samtals „..,.........00... 000 
0  Sértekjur ..............000..00. 0 

Mismunur .............00..0. 0 

Viðfangsefni: 

0102 Rekstur vita ........00.00...0 00... 
0104 Sjómerki ..................00 000 
0105  Vitabyggingar ....................00.00.0....0... 

Gjöld samtals .................. 0 

Hafnarmál: 

2 Önnur rekstrargjöld ................0.....00... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .................... 
900 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta ........................ 
92 Til sveitarfélaga ..............20000000 00... 

Gjöld samtals 

31. desember 1981. 

Kr. 

1737 000 
289 500 
16 000 
10 500 

2 053 000 
32 500 

4 670 800 
1006 000 

40 000 
490 000 

800 000 

7 006 800 
3 000 000 

  

6 188 900 
1620 000 
1200 000 
1500 000 

10 508 900 
700 000 

8 293 900 
715 000 

1500 000 

10 508 900 

600 000 
1300 000 

8 816 700 
66 685 000 

Kr. 

2 020 500 

4 006 800 

9 808 900 

77 401 700
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Viðfangsefni: Kr. 

0102 Hafnarrannsóknir og mælingar ................ 600 000 

0103 Hafnarmannvirki og lendingarbætur!) ........ 48850 000 
0104 Ferjubryggjur ........200000000 000... 1300 000 
0105 Landshafnir, afborganir lána .........2.00.... 1186 700 
0107 Hafnarbótasjóður, framlag ......0.0.0000000.... 5 130 000 
0108 Sjóvarnargarðar?) „.......000000000. 0000... .. 835 000 
0110 Landshöfn Rifi, framkvæmdir ................ 500 000 

341 

342 

471 

485 

0111 Landshöfn Keflavík- Njarðvík, framkvæmdir .. 2000000 
0112 Hafnarframkvæmdir vegna skipaiðnaðarð) .... 17000000 

Gjöld samtals ..........00000 000... 77 401 700 

Siglingamálastofnun ríkisins: 

20 Laun .......0.0000 nr 5029 400 
2 Önnur rekstrargjöld .......00..200 0000. 1200 000 
4 Viðhald ..........22..00. 0... 40 000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ...........000000... 950 000 

Gjöld samtals ..........200. 020 7 219 400 
0  Sértekjúr ............0.000 00 270 300 

Mismunur ..........2..00. 000 

Sjóslysanefnd: 

20 Laun „2... 175 800 
2 Önnur rekstrargjöld „......20..0000000. 0... 61 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........00000.... 135 000 

90  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ........000.000.0... 20 000 

Gjöld samtals ..........00200 0. ser 

Flugmálastjórn: 

20 Laun .........0000..000 0. 26 092 400 
2 Önnur rekstrargjöld ..........000..00... 10 991 200 
4 Viðhald ..........00..2. 000. 1800 000 
0  Gjaldfærður stofnkostnaðurf) ..........0000..0.. 38 100 000 

Gjöld samtals ........0..2... 00 71 983 600 
0  Sértekjur ............020000.0 nr 4 670 000 

Mismunur ........ III 

Ýmis framlög: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka ...........0...0..... 1145 000 

Gjöld samtals .........202000 000. 

Viðfangsefni: 

0102 Flugbjörgunarsveitir ...........00....0..00.00... 200 000 
0103 Slysavarnafélag Íslands vegna tilkynningar- 

skyldu fiskiskipa .........0..0000. 000. 00... 875 000 
0104 Velferðarráð sjómanna ...........0.0.00000..... 70 000 

Gjöld samtals ..........200.0 0000 1145 000 

Nr. 94. 

Kr. 

6 949 100 

391 800 

67 313 600 

1145 000 

  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 14. 
2) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 15. 

3) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 16. 
4) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 17.



Nr. 

65l 

652 

672 

9d. 388 31. desember 1981. 

  

  

  

Ferðamálaráð: Kr. Kr. 

20 Laun „..........00.0. 000. 852 300 
2 Önnur rekstrargjöld ...........000.00. 0... 820 000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.0... 1327 700 

90) Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ........00000000.. 1330 000 

Gjöld samtals .........2.020200. 00. 4. 330 000 
0  Sértekjur .........2.0200.00..00 s.n 80 000 

Mismunur ...........222220..0en en 4 250 000 

Veðurstofa Íslands: 
20 Laun „........000 000 14 619 700 
2 Önnur rekstrargjöld .......0..200.000.. 0... 6 369 900 
á — Viðhald ...........0...0.e ern. 482 900 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..........00..0.0... 904 900 

Gjöld samtals .....2.....2000 0. 22 377 400 
0  Sértekjur „.........02..000 eee 5 264 000 

Mismunur ...........020. 0000 17 113 400 

Viðfangsefni: 

0101 Yfirstjórn  .........0..200 000 3 060 800 
0102 Veðurspádeild ...........00.0.00.00 00... 2158 800 
0103 Síma- og útvarpskostnaður .........00000000... 3 009 800 
0104 Fjarskiptadeild ............000.0000.. 00... 0... 986 600 
0105 Veðurfarsdeild ..............2000.000. 00... 864 400 
0106 Áhaldadeild, búveðurfræðimælingar ........... 1508 100 

0107 Veðurstöðvar ...........00000. 0. 3 090 200 
0108 Hálendisathuganir .............000000.000... 0. 439 700 
0109 Jarðeðlisfræðideild ...............0.000..0....0. 946 600 
0110 Bóka- og skjalasafn ........220000000....... 112 500 
0111 Veðurþjónusta vegna millilandaflugs .......... 5 264 000 
(0112 Hafísrannsóknir ............2.000.000....0..... 289 700 
0118 Snjóflóðavarnir ............222000..... 228 500 
0114 Veðurfræðirannsóknir „..........0.000.0.00.. 132 700 

0115 Alþjóðasamvinna ............00.0.0.. 0... 285 000 

Gjöld samtals .........2.0020.0.. nn 22 377 400 

Landmælingar Íslands: 
20 Laun „..........2000 000 2 792 000 
2 Önnur rekstrargjöld ...........0...0............ 1640 000 
4 Viðhald ..........00..00.2. 00... 19 500 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ..............0.0... 582 100 

Gjöld samtals ............0.020 0... en 5 033 600 
0  Sértekjur ..........202000 0000 3 700 000 

Mismunur ..........0.2 0020 nn 1333 600 

Sérleyfissjóður: 

90  Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í Behluta ........0.0.00. 0000... 400 000 

Gjöld samtals ..........20000 0. 400 000 

Samtals 828 697 200
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11 Iðnaðarráðuneyti 

101 Iðnaðarráðuneyti, aðalskrifstofa: Kr. Kr. 

20 Laun ..........000..0cee ser 2671 100 
2 Önnur rekstrargjöld ..........0.000.0.0000. 0... 0... 1139 700 
4 Viðhald ...............ee.sss sens 10 000 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.0000.%. 20 000 

Gjöld samtals .........000000 0... 0n 3 840 800 
0  Sértekjur ..........0..0000 00 nn 400 000 

Mismunur ..........2.000 0000 3 440 800 

201 Iðntæknistofnun Íslands: 

20 Laun ...........000. 000. 7 974 300 
2 Önnur rekstrargjöld ...........00.0.000 0... 3 926 700 
4 Viðhald ............0.000 000 eenn 80 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............0.000... 400 000 

Gjöld samtals .........0.200 0000 12 381 000 
0  Sértekjur ...........02.000..0.nn nn 4 292 100 

Mismunur ...........0.0. 00... 8 088 900 

203 Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins: 

20 Laun „.........0000000 ns 6 686 100 
2 Önnur rekstrargjöld ............0..00... 0... 2 000 000 
4 Viðhald ...............0..0 00 94 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............00..0... 551 200 

Gjöld samtals ...........2..0 0000. 9 331 300 
0  Sértekjur ............200 000. 3 657 200 

Mismunur ..........002000 000. 5 674 100 

204 Verkstjórnarnámskeið: 

20 Laun ..........00.000 rn 293 300 
2 Önnur rekstrargjöld .......0...00..0 0... ....... 56 000 
4 Viðhald ..............0..0. rn 5000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0000000.. 25 200 

Gjöld samtals „.........00002 0000... 379 500 
0  Sértekjur ...........00.00000 0. nn 30 000 

Mismunur .........20002.0 000. 349 500 

A 49



Nr. 94. 390 

205 Stjórnunarnámskeið: 

20 Laun ..........00000 0000. 
2 Önnur rekstrargjöld ...........00........ 

Gjöld samtals ........020000 00... 0... 
0  Sértekjur .........0.0000 0000... 0... 

Mismunur .........00000000 00... 

206 

207 

221 

234 

235 

Námskeið í stjórn vinnuvéla: 

20 Laun .........022000 0000... 
2 Önnur rekstrargjöld ..................... 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .............. 

Gjöld samtals ..........000.0 000... 
0  Sértekjur .........00000 0000... 

Mismunur ........2000000 0. 

. 
Eftirmenntun í iðju og iðnaði: 

900 Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .............. 

Gjöld samtals ..........02000 00... 

Lánasjóðir iðnaðarins: 

900 Yfirfærslur: 

93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............ 
Gjöld samtals .........000000 0... 

Viðfangsefni: 

0102 Iðönlánasjóður ..........0.00000.0...0.. 
0103 Iðnrekstrarsjóður ...........0000...0... 

Gjöld samtals ..........000200 0... 

Lagmetisiðjan Siglósíld: 

90. Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta .................. 
Gjöld samtals ...........002.00 00... 

Fyrirtæki og stofnanir, framlög: 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ............ 

Gjöld samtals ........0.00.00 00. 

Viðfangsefni: 

0102 Útflutningsmiðstöð iðnaðarins ......... 

81. desember 1981. 

Kr. 

407 700 
253 100 

660 800 
330 400 

  

211500 
£4900 
7000 

313 400 
30 000 

600 000 

10 500 000 

500 000 
10 000 000 

10 500 000 

1 000 000 

2176 000 

2176 000 

Kr. 

330 400 

283 400 

600 000 

10 500 000 

1000 000 

2 176 000
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289 

301 

302 

321 

371 

391 

Jöfnunargjald: 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega 

Gjöld samtals 
soo... 

00. 

Iðja og iðnaður, framlög: 

Yfirfærslur: 
Til sveitarfélaga ............. sess sn0.0..0 
Til fyrirtækja og atvinnuvega 
Til einstaklinga og samtaka 
Gjöld samtals 

ss... 

So... 

FOR NKR 

Viðfangsefni: 

0102 Iðnráð 
0103 Heimilisiðnaðarfélag Íslands 
0104 Efling iðnþróunar og tækninýjungar 
0115  Ullar- og skinnaverkefni 
0121 Byggingarþjónustan 
0126 Iönþróunarverkefni 
0127 Iðnráðgjafar 

Gjöld samtals 

so sð00 0... 00.. 

00.00.0000... 

so... 

ss 50 0000. 

.0.0.00....0.0.0..00080%%20 

Orkustofnun: 

20 Laun 
2 Önnur rekstrargjöld 
4 Viðhald 
6 — Gjaldfærður stofnkostnaður 

0000. 0808 0 

sr 

00... 0000. 0000 0000 000. 

so 00000. 

Gjöld samtals 
0  Sértekjur 

Mismunur 

KORK 

0000 0000000000000.. 

sr... 0... 0000. 

Rafmagnseftirlit ríkisins: 

20 Laun 
Önnur rekstrargjöld 
Viðhald 

0000. 060 08 000000 0000 

0... .005,000,00.08000. 

S
L
 

Gjöld samtals 

0  Sértekjur 
Mismunur 
Sr 00 00 

0... 0008 

Rafmagnsveitur ríkisins: 

90 Yfirfærslur: 

91 Til fyrirtækja í B-hluta 
Gjöld samtals 

00.00.0000 000000008 

LR ROKK 

Orkusjóður: 

900 Yfirfærslur: 
91 Til fyrirtækja í B-hluta 
94 Til einstaklinga og samtaka 

Gjöld samtals 

0... 

so... 

0000 

Kr. 

29 866 000 

700 000 
2 590 000 

200 000 
1450 000 
700 000 

3572 000 

  

19 843 900 
22 000 000 

283 000 
1350 000 

43 476 900 
4 300 000 

3 256 800 
1417 000 

#0 000 
755 000 

5 468 800 
150 000 

  

7 750 000 

135 000 000 
450 000 

Nr. 94. 

29 866 000 

3572 000 

39 176 900 

5318 800 

7 750 000 

135 450 000
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Viðfangsefni: Kr. Kr. 

0101 Verðjöfnunargjald ..........00.0.000...0.0.... 90 200 000 

0103 Framlag til styrkingar dreifikerfis í sveitum .. 21000 000 
0104 Lánagreiðslur, framlag ......0..00000000.0...0. 17 006 000 
0105 Lán til jarðhitaleitar „..........2..0000.0000. 3 000 000 
0110 Orkusjóður, rekstur .......0.00000.000........ 300 000 
Qlll Hólsfjallabæir .........000.0.0e0. nv... 450 000 
0112 Sveitarafvæðing ......00..0000000.00 0... 2 700 000 
0113 Lán til einkarafstöðva .....0.0000.000......... 800 000 

Gjöld samtals ..........2.000 2000 135 450 000 

Ýmis orkumál: 

90  Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..........0.20.0... 6 600 000 

Gjöld samtals ..........00..0 0000 6 600 000 

Viðfangsefni: 

0101 Orkusparnaður ........2..00020. 00... 0... 1000 000 
0102 Athugun á orkufrekum iðnaði ................ 3 000 000 
0103 Setlagarannsóknir ..........000000000.0.....0.0.0. 600 000 
0104 Jöfnun og lækkun hitakostnaðar skv. lögum nr. 

53/1980 ....0.000 0000 2 000 000 

Gjöld samtals .............0 0. 6 600 000 

Samtals 260 176 800
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12 Viðskiptaráðuneyti 

101 Viðskiptaráðuneyti, aðalskrifstofa: Kr. 

20 Laun „.........000 000 2 599 500 
9 Önnur rekstrargjöld .......00.0000.0 00... 1219 900 
4 Viðhald .........00.00.0. neee 16 500 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .........00.0000.0.. 20 000 

90  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .....0...0000000.0.... 140 000 

Gjöld samtals .......002200. 00 

201 Niðurgreiðslur á vöruverði: 

202 

902 

903 

900 Yfirfærslur: 
93 Til fyrirtækja og atvinnuvega ..........200.0... 466 000 000 

Gjöld samtals ........2.0000 000 

Styrkur vegna olíunotkunar til húshitunar: 

90  Yfirfærslur: 
94 Til einstaklinga og samtaka .........00000.00.... 30 000 000 

Gjöld samtals .......0200200 000 

Verðlagsstofnun: 

20 Laun „........20000 00 5 116 900 
2 Önnur rekstrargjöld ...........00.00 00... 1061 400 
4 Viðhald ..........22.0200.. nn 9600 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........00..00000... 50 400 

Gjöld samtals ..........00.2 0. 

Skráning hlutafélaga: 

90 Laun #.......... 0000 415 200 
9 Önnur rekstrargjöld ...........0...00... 64 500 
4 Viðhald ............0.20000 00 7 000 
6  Gjaldfærður stofnkostnaður ...........0.00.0... 8000 

Gjöld samtals .......0000200 00 

Nr. 94. 

Kr. 

3 995 900 

466 000 000 

30 000 000 

6 238 300 

494 700 
  

Samtals 506 728 900
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101 

102 

101 

394 

13 Hagstofa Íslands 

31. desember 1981. 

  

  

Hagstofa Íslands, aðalskrifstofa: Kr. Kr. 
20 Laun ..........2000000 0... e sess 3 214 500 
2 Önnur rekstrargjöld ............0..0000.....00... 1061 700 
4 Viðhald ..............2.0....see ss sn 13 500 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........00000.0..... 28 500 

Gjöld samtals ..........0.000.0.0 ses. 4 318 200 
0  Sértekjur .............00.e.eessssss sr 70 500 

Mismunur ...............20.000.0 ens 4 247 700 

Þjóðskráin: 

20 Laun .........000000 000. nennrn 1392 900 
2 Önnur rekstrargjöld .........0.0.0.00000 0... 469 400 
4 Viðhald ...............0000.vesess sen 11 300 

Gjöld samtals ..............000.0000 00... 1873 600 
0  Sértekjur ..............2.2.0.se. vann 326 200 

Mismunur „...........002 020... 1547 400 

Samtals 5 795 100 

14 Ríkisendurskoðun 

Ríkisendurskoðun, aðalskrifstofa: Kr. Kr. 

20 Laun ...........020000 00 .nss sn 6 139 700 
2 Önnur rekstrargjöld ............0..000.0.00000... 851 800 
4 Viðhald ..............2.0..0.e sess 21 000 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður .........0.000000.... 40 000 

Gjöld samtals „.............000 00... 7 052 500 
0  Sértekjur ............0.000000 0... 4 000 

Mismunur ..............00. 00. 7 048 500 

Samtals 7 048 500
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15 Fjárlaga- og hagsýslustofnun 

101 Fjárlaga- og hagsýslustofnun, aðalskrifstofa: Kr. Kr. 

20 Laun ..........00000 0000 ne... 2 609 200 

2 Önnur rekstrargjöld .........000000.0. 0... 1 088 000 
4 Viðhald ...........22...0000 rss. 13 500 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ......0.000000.00.0.. 40 000 

Gjöld samtals ........00000.0 0000. 3 750 700 

181 Ríkisbifreiðar, framlag: 

6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.0000.00.0.. 700 000 
Gjöld samtals ........0.00000 0... a... 700 000 

182 Rafreiknar: 

20 Laun „........000000 ess... 155 700 
2 Önnur rekstrargjöld .........00..00.0. 00... 00... 19 600 
6 Gjaldfærður stofnkostnaður ........0.0...000... 2 900 000 

Gjöld samtals ........2.0%0 000... 3 075 300 

991 Ýmis lán ríkissjóðs: 
27 Vextir ..........0002200 00 n0 nn 262 992 400 

Gjöld samtals ..........00000 0000... 262 992 400 

98 Lánahreyfingar út .........0...00...0..0.0....... 816 723 300 
99 Lánahreyfingar inn .........000.0000. 00... 0... 1000 000 

  

Samtals 270 518 400
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B-HLUTI 

Ríkisfyrirtæki og sjóðir í ríkiseign 

5. gr. 

Árið 1982 er ætlast til að rekstri og fjármunahreyfingum eftirtalinna ríkis- 
fyrirtækja og sjóða í ríkiseign verði hagað skv. áætlunum í þessari grein. 

21 Forsætisráðuneyti 

171 Byggðasjóður: Kr. Kr. 

20 Laun ..........0000000 00. en en 4 100 000 
2 Önnur rekstrargjöld ...............00.... IR 1900 000 
27 Vextir ..........0....2. 0000. 20 500 000 
900 Yfirfærslur ............00.0 0000. ..ne nn 2000 000 

Gjöld samtals ..........0.0..00.00. 0. 28 500 000 
020 Vaxtatekjur „.........02....0 000... 45 000 000 
012 Framlög ríkissjóðs ...........0.0002. 0... 52 500 000 

Tekjur samtals ................... 000... 97 500 000 
Mismunur .............20 00. 69 000 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ...........0..0.00.. 00... 26 100 000 
982 Veitt lán ........20.0..00000 sn. 119 900 000 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir ......................... 27 000 000 
992 Tekin lán .........0...0002. 000 0n nn 50 000 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...............0..0.00.00.. 69 000 000
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201 

202 

22  Menntamálaráðuneyti 

Happdrætti háskólans: 

20 Laun ......002000000 runna ener nr... 
2 Önnur rekstrargjöld .........0000.0000.00..0...0.. 
23 Hráefni og vörur til endursölu ..........000.... 

Gjöld samtals ........0000000 00... 

04 Seldar vörur og þjónusta .......0.000. 00.00.0000. 
020 Vaxtatekjur ..........00.0000000. 0... 

Tekjur samtals .......0..0.200 0000... 
Mismunur ..........00020 000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

984 Annað, greitt í ríkissjóð ..........00000.00000.. 
— greitt Háskóla Íslands ..............00..0... 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ..........20000000...000... 

Lyfjabúð háskólans: 

20 Laun „.........000 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ......00..0..000.. 0... 
23 Hráefni og vörur til endursölu ................. 

Gjöld samtals ..........00000 00 rn 
04 Seldar vörur og þjónusta ...........00000... 1000. 
019 Aðrar tekjur ..........020000000 00... 

Tekjur samtals ........2..02000 0000... 
Mismunur ............002 0000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

984 Annað ...........00.0.er rn 

Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ............20000 00.00.0000. 

Nr. 94. 

Kr. Kr. 

3554 800 
8 090 800 

64 228 900 

75 874 500 
91 755 600 

3 000 000 

94 755 600 
18 881 100 

3176 200 
15 704 900 

18 881 100 

4 050 000 
1 500 000 
5 800 000 

11 350 000 
11 700 000 

200 000 

11 900 000 

  

550 009 

550 000 

550 000 

A50
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211 Háskólabíó: Kr. Kr. 

20 Laun „.........22000. sons 1965 000 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00000..0000.. 876 000 
4 Viðhald ..........00.0eeeeesssessss rr 450 000 
23 Hráefni og vörur til endursölu ...........0...... 2 539 000 
21 Vextir .........000.sseseseasss ss 10 000 
28 Afskriftir ..........0.00...eesessevse ss 600 000 

Gjöld samtals ...........0000 00... 6 440 000 
04 Seldar vörur og þjónusta .......0....00000. 0000... 6 341 000 
020 Vaxtatekjur ..............200 0000. 140 000 

Tekjur samtals ...........0000 0000 6 481 000 

Mismunur ............220 0000 41 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

984 Annað .........000.0.eeenssn es 641 000 

Inn: 

994 Afskriftir ..............0.0 00... s 600 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár .............000.000.000. 0... 41 000 

276  Byggingarsjóður rannsókna í þágu atvinnuveganna: 

  

27 Vextir ..........00000000. 0. 404 000 

Gjöld samtals ...........0.00 00. 404 000 
012 Framlög ríkissjóðs .........000.0000 00... 3176 200 

Tekjur samtals ............000 000... 3176 200 
Mismunur ...............0000..e s.n. 2712 200 

Fjármunahreyfingar: 

981 Afborgun lána ..........00.00.00e 0... 22 800 
983 Fjárfestingar .............0.0020.00 0... 0... 2 749 400 

Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ................0000 00... 2772 200 

422 Námsgagnastofnun, skólavörubúð: 

  

20 Laun .........2000 Gen nenern annt 942 000 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.0000. 00... 812 000 
4 Viðhald ..........000.0...en rn 65 000 
23 Hráefni og vörur til endursölu .................. 1871 500 
28 Afskriftir .............022000.. eeen. 120 000 

Gjöld samtals ...........0.00 0... 3810 500 
04 Seldar vörur og þjónusta .............0.0.0.0..0. 3 810 500 

Tekjur samtals ...........000. 000... 3 810 500 

Fjármunahreyfingar: 
út: 

984 Annað ........00.0200.00 00 sens . 120 000 
Inn: 

994 Afskriftir ........0000000 000... 0... s... . 120 000
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679 Sameiginlegur kostnaður við skólara á Laugarvatni: 

871 

872 

20 Laun ........002000000nenenenennrs nn. 
2 Önnur rekstrargjöld .............000.........0. 
4 Viðhald ...........00.0eeneeeees sn 
27 Vextir .........0.00.0e0eeeeesnses 

Gjöld samtals ........200000 0000... 

04 Seldar vörur og þjónusta ......0...00000.0000.0.0. 
020 Vaxtatekjur .........0200000 0000. 

Tekjur samtals ......00...000000 0... 

Mismunur ........0000000 00. n0sssn 

Fjármunahreyfingar: 

984 Afað lll. 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .......0..0.00000 000... 0... 

Unglingaheimili ríkisins: 

20 Laun „.......02000 0... FF 
2 Önnur rekstrargjöld ............000.... 0... 
4 Viðhald ..............00 0... 

Gjöld samtals „........000000 0... 0 ns 

04 Seldar vörur og þjónusta 
012 Framlög ríkissjóðs 

Tekjur samtals ........0....000 00... 
Mismunur ........0.0000000 s.s 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ...........0..00.000 000... 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .............00. 00... 0... 

Lánasjóður íslenskra námsmanna: 

20 Laun „........0.00000 000 renn 
2 Önnur rekstrargjöld ..........00.000000.. 0... 
27 Vextir ..........0000000 00 
90 Yfirfærslur ..........00000000 20... nn... 

Gjöld samtals ..........0000 000. 

020 Vaxtatekjur ..........0000000 00... 
012 Framlög ríkissjóðs ...........200%20 0... 0... 

Tekjur samtals .......0....200 0000 
Mismunur .......00000000.00 0000 

sr... 

304 300 
325 500 
48 000 
10 000 

687 800 
770 000 
30 000 

800 000 

112 200 

112 200 

2 907 800 
418 900 
78 500 

3 405 200 
1595 400 
1939 800 

3 535 200 

  

130 000 

130 000 

1277 800 
830 000 

11 513 000 
9 805 000 

23 425 800 
5 630 000 

117 881 800 

122 881 800 

112 200 

130 000 

99 456 000
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Fj ármunahreyf ingar: Kr. Kr. 
t: 

981 Afborgun lána ........00000000eeess. e.s. 7 509 000 
982 Veitt lán ........202000000 es sens 144 947 000 
983 Fjárfestingar ...........0...0000 0... ven... 150 000 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir .............0.0.20.00... 3150 000 
992 Tekin lán ........002...00000 nn 50 000 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ............0.0.00. 0000... 99 456 000 

971 Ríkisútvarpið, hljóðvarp: 

20 Laun ..........2200.0 0. 28 988 800 
2 Önnur rekstrargjöld .........0...0.000........... 18 000 000 
4 Viðhald .......2.00.0.2.0 ner 380 000 
27 Vextir ..........00.00 nn 915 600 

28 Afskriftir ............0.00200. re... 8 100 000 
90 Yfirfærslur ............002000. 0000. 6 094 600 

Gjöld samtals ..........02..0 0... 62 479 000 
04 Seldar vörur og þjónusta .......2...00000 00.00.0000. 60 946 000 
020 Vaxtatekjur ..........00.00002 0000. 1037 000 
019 Aðrar tekjur ...........0.0200.0 00... 496 000 

Tekjur samtals ......00....000 0. FR 62 479 000 

Fjármunahreyfingar: 

983 Fjárfestingar ............20.02.0 0... nn. 8 100 000 
Inn: 

994 Afskriftir ..........0...20020.000 0. 8 100 000 

972 Ríkisútvarpið, sjónvarp: 

20 Laun „.........0000000 0. 32 558 400 
2 Önnur rekstrargjöld ...........0...00. 00... 28 300 000 
4 0 Viðhald ...........2..00 0... 567 000 
27 Vextir ...........020.0. 00. 2752 900 
28 Afskriftir ................2. 0000 16 000 000 
90 Yfirfærslur ..............0.....0 0000 8 905 600 

Gjöld samtals ...........0.0000.0 00 89 083 900 
04 Seldar vörur og þjónusta .........00.00.0000.0... 89 056 000 
012 Framlög ríkissjóðs ................0.00.00 00... 2209 000 
020 Vaxtatekjur ........0..0..000. 0. 420 000 
019 Aðrar tekjur ...............00.0.00.0 00. 3 500 000 

Tekjur samtals .........00.00..0. 00 95 176 000 
Mismunur ................. 0. 6 092 100 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ............0.%0 0... ns 221 600 
983 Fjárfestingar ............0...0.00 0... 17 000 000 

984 Annað ..........0.200.200.00 sess 4 870 500 
Inn: 

994 Afskriftir ...........2..02.200 000. 16 000 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár .................0.0 000... 6 092 100
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973 Þjóðleikhúsið: 

20 Laun ......00200000 rare rn rennt... 
2 Önnur rekstrargjöld ......02.0.00.0.200.0.00.. 
4 Viðhald .......0.0.000000 000... 
23 Hráefni og vörur til endursölu ..........- 
27 Vextir .......0000000 eens. 

Gjöld samtals ........02000.0.0 0... 
04 Seldar vörur og þjónusta .......0.000000.. 
012 Framlög ríkissjóðs ........0000..00.0.0.... 
020 Vaxtatekjur ..........00000 00. 0... 

Tekjur samtals .......2.002000 0... 0... 

974 Sinfóníuhljómsveit Íslands: 

975 

976 

20 Laun .....0.2.00000 renn nr nr nr 
2 Önnur rekstrargjöld .................... 

Gjöld samtals .........00002 00... 

04 Seldar vörur og þjónusta .......0..00.20... 
012 Framlög ríkissjóðs ......0.0000.......... 
019 Aðrar tekjur ..........20020000 0... 0... 

Tekjur samtals .......2..20200 000... 

Vísindasjóður: 

2 Önnur rekstrargjöld ......00.00.0000.... 
900  Yfirfærslur ...........00000. 000... 

Gjöld samtals ........020000 00. 

012 Framlög ríkissjóðs ...........0.000.00... 
019 Annað, Arðsjóður Seðlabankans ......... 

Tekjur samtals ........0..0.00 00 

Menningarsjóður: 

20 Kann „.......000000r 00 ne nenna 
2 Önnur rekstrargjöld .........00..0000.... 
4 Viðhald .......0...000.000.0 0. 
23 Hráefni og vörur til endursölu ........... 
27 Vextir .........0000 nn. 
28 Afskriftir ........000000 00... 
90 Yfirfærslur „.........000000 0... 

Gjöld samtals ........000000 00... 

04 Seldar vörur og þjónusta ................. 
012 Framlög ríkissjóðs .........22.0.000.0000.. 

Tekjur samtals ........2...0.000 0000... 

19 249 200 
5 133 000 

800 000 
1 706 700 

15 000 

26 903 900 
6 467 200 

20 411 700 
25 000 

26 903 900 

  

9 804 800 
2 400 000 

12 204 500 
1212 000 
5916 500 
5 076 300 

12 204 800 

  

100 000 
2 980 000 

3 080 000 
80 000 

3 000 000 

3 080 000 

720 600 
288 900 
44 000 

1466 500 
150 000 
10 000 

310 000 

2 990 000 
1 990 000 
1000 000 

2 990 000 

Nr. 94.
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Fjármunahreyfingar : Kr Kr. 
t: 

981 Afborgun lána ...........0.0ee.en.ns.. sn 10 000 
Inn: 

994 Afskriftir ..............0000000 0... 0... 10 000 

977 Byggingarsjóður þjóðarbókhlöðu: 

012 Framlög ríkissjóðs ...........0..0.00.0......... 12 000 000 

Tekjur samtals .............0.000.00 0000 12 000 000 
Mismunur .............0.02000 0000 12 000 000 

Fjármunahreyfingar: 

983 Fjárfestingar .............0.02.200000 0... 12 000 000 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ...............0.000000.000.. 12 000 000
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23 Utanríkisráðuneyti 

    

101 Fríhöfn, Keflavíkurflugvelli: Kr. Kr. 

20 Laun .......000000 00 ann nn nennt 8 091 500 

2 Önnur rekstrargjöld .........00.00.000. 00... 3 814 400 

4 Viðhald ..........20.2000 0... .ene 350 000 

23 Hráefni og vörur til endursölu ...........0...... 41 323 700 
27 Vextir .........00000.00 00. 60 500 

28 Afskriftir .........00000000. 0000. nn... .. 43 000 

Gjöld samtals .....0..00020 000. een... 53 183 100 

04 Seldar vörur og þjónusta .......0.0000 0000... 63 431 200 

020 Vaxtatekjur ..........000000000n enn 849 000 
019 Aðrar tekjur ..........20000000 20 ene 49 900 

Tekjur samtals .......2..000000 0... 64 330 100 
Mismunur ..........2..00 0000 11 147 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ..........00.000 000. 00 enn. 1 290 000 

984 Annað, greitt í ríkissjóð ...........00.000.00...... 10 000 000 

Inn: 
993 Sala á eignum .....0..00000000 0000... 100 000 
994 Afskriftir ...........2.02020..0 0. ven 43 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ........0...200000 000... 11 147 000 

111 Flugmálastjórn, Keflavíkurflugvelli: 

20 Laun .........000.00 nennt nn 7 202 600 
2 Önnur rekstrargjöld ..........0...0000... 0... 1471 000 
4 Viðhald ...........0...00 000 882 000 
28 Afskriftir .............0000000 enn 500 000 

Gjöld samtals ..........00..0 0000. 10 055 600 
04 Seldar vörur og þjónusta ...........0.000...0.... 10 122 000 
019 Aðrar tekjur ...........0..0002.00 0... 1500 000 

Tekjur samtals .............0.00 000... 11 622 000 
Mismunur ............2.0 0000 nr 1566 400 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ..........000020 0. nn enn... 12400 

983 Fjárfestingar ...........00220000 000 renn 1000 000 
984 Annað ........200000000 rr 1854 000 

Inn: 
992 Tekin lán ...........00.0000. ev... "800 000 
994 Afskriftir ..........00.00000000 enn. 500 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár .............00.0.00..0..000.0. 1566 400
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121 Sala varnarliðseigna: Kr. Kr. 

20 Laun ..........00.000000 0. een 1400 000 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.00.. 0... 900 000 
4 Viðhald ..........2020.0.00 s.n 100 000 
23 Hráefni og vörur til endursölu .................. 8 100 000 
28 Afskriftir .................0 0000. 370 000 

Gjöld samtals .........200.00 0000 10 870 000 

04 Seldar vörur og þjónusta ..........0..0.0000..... 14 000 000 
020 Vaxtatekjur ..........002.2.0 00. 1020 000 

Tekjur samtals .......20....00000 00... 15 020 000 
Mismunur ...........0..0 200. 4 150 000 

Fjármunahreyfingar: 
út: 

983 Fjárfestingar .......0...0.0000 00... 180 000 
984 Annað, greitt í ríkissjóð .........00.00.00.0...... 4 340 000 

Inn: 
994 Afskriftir ..........02.00.0 0000. 370 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ............0.000 0000... 4 150 000
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24 Landbúnaðarráðuneyti 

171 Jarðeignir ríkisins: 

2 Önnur rekstrargjöld ..............00.0...0..... 
27 Vextir sr. 

Gjöld samtals .........0..0.0 200 
012 Framlög ríkissjóðs ..............200.0 00... 0... 

Tekjur samtals ............020000 0000... 
Mismunur ............0. 0 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ...........0..00 00... 
983 Fjárfestingar .................0..0 00... 

Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ..............000000. 0000... 

172 Jarðasjóður: 

012 Framlög ríkissjóðs ..............0....00.00..0... 

Tekjur samtals ...............0. 00. 
Mismunur ...........20.020002 00. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ..............00..00 00. 
982 Veitt lán ........20.0.000 0000... 
983 Fjárfestingar .............2..2000 000... 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir .............0.0....0.00.. 
995 Ráðstöfun eigin fjár ................0..00.000... 

206 Tilraunabúið Hesti: 

20 Laun „.........00..000 00 
2 Önnur rekstrargjöld ................0. 00... 
4 Viðhald ..........22..2000000 00. 
27 Vextir ..........00.2000000 000 

Gjöld samtals ...........2.200000 0 
04 Seldar vörur og þjónusta ................00....0.. 
012 Framlög ríkissjóðs ...................0........ 

Tekjur samtals .......0.....0.0. 000 
Mismunur ...........0...000000 000 

1647 900 
1624 900 

3 272 800 

802 000 

802 000 

345 000 
307 000 
405 000 

255 000 
802 000 

525 000 

1066 800 
568 100 
547 700 

1115 800 

Nr. 94. 

3 272 800 

802 000 

49 000 

A$1
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Fjármunahreyfingar: Kr. Kr. 

Út: 
981 Afborgun lána ......0.2.000.0.eesv0 sn. 200 
983 Fjárfestingar ............0002000.. 0... 0... 48 800 

Inn: 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...........000000 0000... 49 000 

207 Tilraunastöðin Reykhólum: 

20 Laun ......02..00000 0 nan 239 600 
2 Önnur rekstrargjöld .........00..0000... 0... 165 000 
4 Viðhald ..........20..0..esn sn 44 000 

Gjöld samtals .........200000. 0... 448 600 

04 Seldar vörur og þjónusta ......00..0000.000...... 187 500 
012 Framlög ríkissjóðs .........0.2..000 0... 283 100 

Tekjur samtals .............0000 00... 0... 470 600 
Mismunur .........02200 0000 22 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ...........0.000. 000... nn... 22 000 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ......0....00000 0000... 22 000 

208 Tilraunastöðin Möðruvöllum: 

20 Laun „.......22000000 nennu 495 500 
2 Önnur rekstrargjöld .............00000............. 410 000 
4 Viðhald ..........0.0000 0. 52 500 
27 Vextir ............00 000. 4 200 

Gjöld samtals ..........000..000 00... 962 200 

04 Seldar vörur og þjónusta ............0..0.......0.. 426 400 
012 Framlög ríkissjóðs ..........20.0000 000... 1041 800 

Tekjur samtals .......0....00000 0... „ee. 1468 200 
Mismunur ........0.200. 00. 506 000 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
981 Afborgun lána .........0000000 0. sn0 sn. 6 000 
983 Fjárfestingar ...........020.0.. 00... nn... 504 700 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir .........0...00.000......0. 4. 700 
995 Ráðstöfun eigin fjár .............00..0.0. 00... 506 000
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209 Tilraunastöðin Skriðuklaustri: 

20 Laun .........000000 00 000... 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.002.. 
4 Viðhald ...........2.0..0e sn. 

21 Vextir ...........200000 000... 

Gjöld samtals ...........0000 0000... 

04 Seldar vörur og þjónusta .......2...000... 
012 Framlög ríkissjóðs ...........0..00.0.0.. 

Tekjur samtals .......0.0.00 0000... 
Mismunur ...........00.2 0000... 

2il 

221 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ..........02.000..0... 0... 
983 Fjárfestingar ...........0.0000000 0... 

Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ..............0...... 

Tilraunastöðin Sámsstöðum: 

20 Laun „.........020 0000 
2 Önnur rekstrargjöld ...............00.... 
4 Viðhald ...........0..2.0.00 00... 

Gjöld samtals .........20.20. 000... 
04 Seldar vörur og þjónusta ............00... 
012 Framlög ríkissjóðs .................0..0.. 

Tekjur samtals ............0.0.0 000... 
Mismunur ..........0.0..00 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar .............0.0.00 0000... 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ..................... 

Áburðarverksmiðja ríkisins: 

20 Laun „.........200.0 00 
2 Önnur rekstrargjöld .................... 
4 Viðhald ..............20.00. 0... 

23 Hráefni og vörur til endursölu ........... 
27 Vextir ............02.00000 0... 
28 Afskriftir ...........2.0.20. 00... 

Gjöld samtals ..........00.00 000... 
04 Seldar vörur og þjónusta ................. 
020 Vaxtatekjur .............20020.. 00... 
019 Aðrar tekjur ................000000000.. 

Tekjur samtals ..........00..0000000 00. 
Mismunur ..............0.00 000. 

429 900 
517 000 
82 500 
2200 

1031 600 
662 700 
469 000 

1131 700 

  

5100 
95 000 

100 100 

213 300 
200 500 
130 000 

——————— 

543 800 
353 800 
305 000 

658 800 

115 000 

115 000 

34 089 000 
23 002 000 

2 200 000 

AAN 113 652 000 
16 875 000 
27 124 000 

217 542 000 
210 748 000 

11 374 000 
120 000 

222 242 000 

Nr. 94. 

100 100 

115 000 

4 700 000
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Fjármunahreyfingar: Kr. Kr. 

Út: 
983 Fjárfestingar ........0...200.. 0... 17 000 000 
984 Annað ........2.000vees sn 32 424 000 

Inn: 

992 Tekin lán ........20.20202 0... 17 000 000 
994 Afskriftir ..........22000 000... 27 724 000 

995 Ráðstöfun eigin fjár ......02...200000.. 00... 4 700 000 

236  Fóður- og fræframleiðslan Gunnarsholti: 

20 Laun #.........000 00 1174400 

2 Önnur rekstrargjöld .........2...00000 000... 3 826 400 
4 Viðhald ..........00.000.ses rs... 480 400 

23 Hráefni og vörur til endursölu .................. 221 000 
27 Vextir ............000 nn 1536 300 
28 Afskriftir ............0. 0. HI 533 400 

Gjöld samtals .........202.20 00... 7 771 900 

04 Seldar vörur og þjónusta ..........202..0........ 7114000 
020 Vaxtatekjtr ...........2..0000 nn 300 000 
019 Aðrar tekjur „.........0.2.00.0. 00 357 900 

Tekjur samtals ......00..00...000. 222. 7771 900 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .....0.2000000. 0000. 78 200 

983 Fjárfestingar .............0.000. 0... v nn. 455 200 
Inn: 

994 Afskriftir ..........020.0 000 533 400 

237 Stórólfsvallarbúið: 

20 Laun ..........020.00 00... 1340 300 
2 Önnur rekstrargjöld ..........0..000.0 0... 4 744 800 
4 — Viðhald ..........20..00 s.s 684 900 

27 Vextir ............00000 nn 1502 200 
28 Afskriftir .........2.20.0000.0 00 837 600 

Gjöld samtals ..........020000 0. 9 109 800 

04 Seldar vörur og þjónusta ......0..00.00000..0..... 8 581 200 
020 Vaxtatekjur .........0.000000 ann 78 600 
019 Aðrar tokjur ..........00.200 00... 450 000 

Tekjur samtals .......0.....000.0.. 0... 9 109 800 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .......0.0.0.00...0 0... 100 800 
983 Fjárfestingar ..........00.02.00 000... 736 800 

Inn: 
994 Afskriftir OC..........20000 000 837 600
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238 

239 

Fóðuriðjan Ólafsdal: 

20 Laun .........00 00. 
2 Önnur rekstrargjöld ..........0.000000.0........ 
4 Viðhald .......0..0c..ooseee ss 

27 Vextir .......2000 ess. 
28 Afskriftir ...........2200.00 ner 

Gjöld samtals ..........020 000... 
04 Seldar vörur og þjónusta .......0..0.0000...0...... 
012 Framlög ríkissjóðs .........00.0000 00... 

020 Vaxtatekjur 
019 Aðrar tekjur 

Tekjur samtals 
Mismunur sr. 

Fjármunahreyfingar: 
út: 

981 Afborgun lána ........20000 00... s sn 
983 Fjárfestingar ..........0.2.2202 0000. 

Inn: 
994 Afskriftir O.........02.200.00 0. 

995 Ráðstöfun eigin fjár ...........0000.000..00.....0. 

Grænfóðurverksmiðja í Flatey, A-Skaftafellssýslu: 

90 Kann .......... 000 
2 Önnur rekstrargjöld .............00000 0000. 
4 Viðhald ...........2.0000.00e een 

27 Vextir ..........0000000 es 
28 Afskriftir ...........20202.02 002 

Gjöld samtals ....0....220000 0000 

04 Seldar vörur og þjónusta .......2.....0.02. 00... 
012 Framlög ríkissjóðs ..........22.0000 00... 
020 Vaxtatekjur 
019 Aðrar tekjur NN 

Tekjur samtals ..........2..0000 000. 

Fjármunahreyfingar: 

981 Afborgun lána .......0.0.00 00. enne nr. 
983 Fjárfestingar .........000000. 0000. 

Inn: 
994 Afskriftir  ........0.020000 0000 rn. 

768 800 
1964 100 

246 800 
585 700 
418 800 

3 984 200 
3 742 000 

300 900 
96 509 

145 700 

4 284 200 

13 200 
705 600 

418 800 
300 000 

1071 700 
4 482 300 

334 700 
1318 500 

702 500 

7 909 700 
6 875 600 

427 000 

402 000 
300 500 

702 500 

300 000
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240 

241 

246 

Grænfóðurverksmiðja, Hólminum í Skagafirði: 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar .............02000000 0... 0... 
Inn: 

992 Tekin lán ........2.2000.0 000. 
996 Annað ...........e..eesessess ss 

Grænfóðurverksmiðja, Saltvík í Suður-Þingeyjarsýslu: 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ..............2000.0 20... 0. 0... 
Inn: 

992 Tekin lán .........2.000000.00 ven 
996 Annað ..........00000.es.eens ns 

Laxeldisstöðin Kollafirði: 

20 Laun ..........22000. 000 0ne nes 
2 Önnur rekstrargjöld .............0000000 0... 
4 Viðhald ..........20.220000cneee en 
23 Hráefni og vörur til endursölu .................. 
28 Afskriftir ...........00200000 one 

Gjöld samtals ..........000.0 000... 
04 Seldar vörur og þjónusta ..........00.0000.. 0... 
012 Framlög ríkissjóðs ...........0..0..000. 0... 

Tekjur samtals .......20.00.0020 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ..........000000000 0... nn... 
Inn: 

994 Afskriftir ..........02.0000 0000 ne sn 

31. desember 1981. 

Kr. 

5 000 000 

2 000 000 
3 000 000 

5 000 000 

2 000 000 
3 000 000 

560 300 
927 600 
167 000 
202 000 
300 000 

1556 900 
840 000 
716 900 

1556 900 

300 000 

300 000 

Kr.
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271 Landgræðslusjóður: 

20 Laun „.......0000 000... 
23 Hráefni og vörur til endursölu ............ 
900 Yfirfærslur „,.....2..000000 00... 

Gjöld samtals .......202000. 00... 

04 Seldar vörur og þjónusta .......0.00000.... 
012 Framlög ríkissjóðs ..........00220000.0... 
019 Aðrar tekjur ..........00.2.0000 00... 

Tekjur samtals ......2....0.2000 0... 
Mismunur ........00220 00 

Fjármunahreyfingar: 
Út. 

983 Fjárfestingar ...............00000000 000. 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .............0...000..... 

Einangrunarstöð holdanauta í Hrísey: 

20 Laun 

27 Vextir 

Gjöld samtals .........00.0 00 
04 Seldar vörur og þjónusta ..............0..... 
012 Framlög ríkissjóðs 

Tekjur samtals 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár 

2 Önnur rekstrargjöld .......0.000.... 
á Viðhald ........2.202.200000 0... 

Sr... 

Mismunur ..........0. 0 

sr... 

217 500 
261 000 
313 000 

791 500 
290 000 
360 000 
217 500 

867 500 

76 000 

76 000 

318 200 
201 700 
20 000 

8 000 

547 900 
226 900 
323 000 

549 900 

76 000 

2000
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25 Sjávarútvegsráðuneyti 

211 Fiskimálasjóður: Kr. Kr. 

20 Laun .........000000 000 rns 419 000 
2 Önnur rekstrargjöld .........0.....00000 000... 349 400 
4 Viðhald ..........0.0..0...e. sess 5 800 

90  Yfirfærslur „..............0. 0000... 1200 000 

Gjöld samtals ...........000000. 0... 1974 200 

020 Vaxtatekjur „.........0..2.0. 000 1530 000 
019 Aðrar tekjur, útflutningsgjald .................. 2110 000 

Tekjur samtals .............00 0... 3 640 000 
Mismunur ............22000 020 1665 800 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

982 Veitt lán ..........0000000.n. s.n 2015 800 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir ............0..0.00.0..00.. 350 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár .............0.000.0000.00..... 1665 800 

221 Síldarverksmiðjur ríkisins: 

20 Laun „..........0000 00 31 457 600 
2 Önnur rekstrargjöld ...............000.0.0..0.0.. 66 707 100 
4 Viðhald ..........00.0.0..0. enn 40 244 000 
23 Hráefni og vörur til endursölu .................. 150 290 100 
27 Vextir ...........0020 nn 12 540 000 
28 Afskriftir ..............2000 000 12 423 000 

Gjöld samtals ..........02.0000 00 sn 313 661 800 
04 Seldar vörur og þjónusta ............0000........ 311 025 600 
020 Vaxtatekjur ...........2.2002000 0. 2370 000 
019 Aðrar tekjur ..........002.00... 000. 395 000 

Tekjur samtals ...............02. 00. 313 790 600 
Mismunur .............02 20. 128 800 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .........2202000 000... 0... 2551 800 
983 Fjárfestingar .............02000. 00... 11 000 000 

Inn: 

992 Tekin lán ............00. 00... 1000 000 
994 Afskriftir ...........2..00000. 00. 12 423 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár .......0...0.0000 0... 0... 128 800
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272 Bygging rannsóknastofnana sjávarútvegsins: 

20 Laun „.........0.00.0 ess rss 
2 Önnur rekstrargjöld .............0000...0....... 
4 Viðhald ..........02000000 enn... 

Gjöld samtals .........2000 000... 

04 Seldar vörur og þjónusta .......0.00000.000.0..0. 
012 Framlög ríkissjóðs .........020000 00... 

Tekjur samtals .......0..20000 00. 

274 Aflatryggingasjóður: 

20 Laun ......00.00000 nennt 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.000.... 00... 

Gjöld samtals ..........0002 0000... 
012 Framlög ríkissjóðs .........22020000 00... 
019 Aðrar tekjur, aflatryggingasjóðsgjald ........... 

Tekjur samtals ......02..02000 0000 
Mismunur ..........0..0 020. 

Fjármunahreyfingar: 

984 Annað ........20.2.. sess 

Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ..............0...0.000.. 

119 900 
105 200 
430 900 

656 000 
560 000 
96 000 

656 000 

120 000 
457 000 

577 000 
12 170 000 

196 504 000 

208 674 000 

208 097 000 

208 097 000 

Nr. 94. 

208 097 000 

A 52
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26 Dóms- og kirkjumálaráðuneyti 

    

101 Lögbirtingablað: Kr. Kr. 

90 Laun .........0ees rss 174 300 

2 Önnur vekstrargjöld .........20.00.0..... 0... 1 467 200 

4 Viðhald ........0000020 000. 50 000 

Gjöld samtals .........00000 0... 1691 500 
04 Seldar vörur og þjónusta ......00.000.0.00000.... 1 691 500 

Tekjur samtals .......2.0.020000 000. 1691 500 

251 Landhelgissjóður: 

27 Vextir ............0...s sn 2691 800 

Gjöld samtals .........2000 000... sn 2691 800 

020 Vaxtatekjur ..........0.000.. 0. 450 000 
012 Framlög ríkissjóðs .........0020 0000... 5 448 600 
019 Aðrar tekjur ..........00.00000 enn. 703 600 

Tekjur samtals ........02.00. 0000... 6 602 290 
Mismuntr ...........0 0. SRÐNÐR 3 910 400 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .......00000000. enn 7 179 800 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ......00...00000 00... 0... 3 910 400 
996 Annað .........200000 0. ser 3 269 400 

371 Kirkjubyggingasjóður: 

20 Laun ......0... 0000 6 000 
2 Önnur rekstrargjöld ..............000..0000.. 8 000 

Gjöld samtals .........202.2 0000. enn 14 000 

012 Framlög ríkissjóðs ...........0.0000. 00... 820 000 

Tekjur samtals ..........20000 0000 nr 820 000 
Mismuntr ........00200 00. 806 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

982 Veitt lán „........0.2.200. 0000 nn 866 000 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir ..............0.0. 000... 60 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár „................00..0...0.. 806 000
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372 Kirkjugarðasjóður: 

20 Laun „.........000.0 000... 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0.00... 
90 Yfirfærslur „......0..000000.0 000... 

Gjöld samtals .„........2000 000... 0... 

020 Vaxtatekjur .........0000000. 0... 
012 Framlög ríkissjóðs .........0000..00...... 
019 Aðrar tekjur ..........0000000...... 0... 

Tekjur samtals .......0.000000. 0000... 
Mismunur ...........0...0 0000. 

373 

Fjármunahreyfingar: 
út: 

982 Veitt lán .......000000 0000 ð. 0. 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .......0..0000000..... 

Kristnisjóður: 

90 Yfirfærslur .„......2.000000 0000. 

Gjöld samtals .........20000 00... 

012 Framlög ríkissjóðs ..........20.000....0.. 

Tekjur samtals ......20.0...00 00 

Kr. 

10 000 
8000 
7000 

25 000 
40 000 
1000 

150 000 

191 000 

    

166 000 

166 000 

1200 000 

1200 000 
1200 000 

1200 000 

166 000
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27 Félagsmálaráðuneyti 

271 Byggingarsjóður ríkisins: Kr. Kr. 

20 Eaun „.........22000 0000 3 759 600 
2 Önnur rekstrargjöld .............0.0000000....... 4 095 400 
4 Viðhald ..........2..20... 00. 45 000 
27 Vextir ............2.... FA Ð 76 100 000 

Gjöld samtals ..........020.0. 0... 84 000 000 
04 Seldar vörur og þjónusta .......0...0000000.0..... 3 000 000 
020 Vaxtatekjur ..........0...0 0000 131 000 050 
012 Framlög ríkissjóðs ..........0000000 00... 00... 57 200 000 
019 Aðrar tekjur ..........202200000.0. 0... 500 000 

Tekjur samtals .........000.000.0 0. 0... 191 700 000 

Mismunur ..............0 0000 107 700 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .......0...0.000. 00... 12 500 000 
982 Veitt lán ........20...0000 0... nn 373 700 000 
984 Annað ........02.2.00.0 nn 3 900 000 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir .............0.00.. 000... 18 000 000 
992 Tekin lán ........20..2.0 00... 264 400 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár .............0..0.00. 0... 107 700 000 

272 Byggingarsjóður verkamanna: 

2 Önnur rekstrargjöld ............0.0.0.000000.0.... 1001 900 
27 Vextir ..........00...0. 0 212 100 

Gjöld samtals ............00.2%20 0000. 1214 000 

020 Vaxtatekjur ..........2...00.0.0 0. 24 500 000 
012 Framlög ríkissjóðs ..............000000 0... 111 314 000 

Tekjur samtals ..............0000. 00... 135 814 000 

Mismunur ...............02.. 00 134 600 000 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 

982 Veitt lán ........200.000 00... 268 300 000 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir .........0..0.020000 000... 900 000 
992 Tekin lán ........00..0.020 0... 110 000 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ............00..00. 000... 134 600 000 
996 Annað .........000.00 00 .nnn enn. 22 800 000
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371 Lánasjóður sveitarfélaga: 

20 Laun #.........00 000... 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0.... 
4 Viðhald ..........20000 00... 

21 Vextir ..........200000. eens... 

Gjöld samtals .........200.0 00... 0... 

020 Vaxtatekjur ............0.00.000 00... 
012 Framlög ríkissjóðs ..........0.0.000000.... 
019 Aðrar tekjur ..........20200000.0... 0... 

Tekjur samtals .......0.0000 0000 
Mismunur ........00%000 000. 

372 

9 
- 
() 1 

Fjármunahreyfingar: 

981 Afborgun lána ......000020000 0000... 
982 Veitt lán ........0000.00 00 

Inn: 
9 Innheimtar afborganir .................. 
992 Tekin lán ........00.0..000 000. 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..................... 

Landakaup kaupstaða og kauptúna: 

2 Önnur rekstrargjöld ..............0.00... 

Gjöld samtals .........0.02000 0... 

020 Vaxtatekjur ..........000000... 0... 
019 Aðrar tekjur ..........2.000000 00... 0... 

Tekjur samtals .......0..00002 000 
Mismunur .........02..0 000. 

Fjármunahreyfingar: 

982 Veitt lán ........002000000 000 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir .........00..00..... 
992 Tekin lán .......200000 0000... 

995 Ráðstöfun eigin fjár ............00..00.... 

Erfðafjársjóður: 

90 VYfirfærslur „...........000.000 00... 

Gjöld samtals ......0...200 0... 

020 Vaxtatekjur .........0..2.00000. 0... 
012 Framlög ríkissjóðs .........000.0200..... 

Tekjur samtals .......0..00000. 020... 
Mismunur ..........02.00 00 

Kr. 

326 000 
190 000 
10 000 

9 062 000 

9 588 000 
15 986 800 
4 410 000 

13 000 000 

33 396 000 

  

9 645 000 
47 144 600 

12 981 000 
20 090 000 
23 808 000 

5 900 

5 900 
500 000 

5 900 

505 900 

4 590 000 

90 000 
4 000 000 

500 000 

8 832 000 

8 832 000 
800 000 

9 832 000 

10 632 000 

Nr. 94. 

Kr. 

23 808 000 

500 000 

1800 000
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Fij ármunahreyfingar : Kr. Kr. 
t: 

982 Veitt lán „............0000.0.nensnsn 2 900 000 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir .........0.....0000000... 320 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár .......0...000000.00...0.... 1800 000 
996 Annað ...........2..0.0.0000n sn sen 780 000 

972 Bjargráðasjóður Íslands: 

20 Laun „...........2000000.0 ern 326 000 
2 Önnur rekstrargjöld .............0000000. 000... 190 000 
4 Viðhald ..........2..2000.0 vesen 10 000 
21 Vextir ...........2..22.000. eeen 3 200 000 
900  Yfirfærslur „...........2.000. 000... sv 1800 000 

Gjöld samtals ...........00. 0000... 5 526 000 
020 Vaxtatekjur ............0..2000 00... 2 600 000 
012 Framlög ríkissjóðs ...........000200000..... 0... 4 900 000 
019 Aðrar tekjur, framlög sveitarfélaga .............. 5 140 000 

Tekjur samtals ...........0.2000 0... n. 12 640 000 
Mismunur ..............0.2 0000 7114000 

Fjármunahreyfingar: 

981 Afborgun lána ............0.00000..... 0. nn... 3 800 000 
982 Veitt lán ..............20..000 0... 8 314 000 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir ..............000.00.00... 5 000 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..............0000000..00.0.. 7 114000 

976 Framkvæmdasjóður öryrkja og þroskaheftra: 

012 Framlög ríkissjóðs ..........0..000.000 0000. 28 140 000 

Tekjur samtals .............00.. 0000... 28 140 000 
Mismunur ............0.22200.000. 00. 28 140 000 

Fjármunahreyfingar: 

983 Fjárfestingar ...............0.0.0.0.00.00 000... 28 140 000 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár ................00000..0000... 28 140 000
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28 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti 

    

271 Tryggingastofnun ríkisins, lífeyristryggingar: Kr. Kr. 

20 Laun „...........0 00 12 693 000 
2 Önnur rekstrargjöld .........0000000.00 000... 9 291 000 
á Viðhald ..........00.0. es 1500 000 

28 Afskriftir Q............0 rr 301 000 

90 Yfirfærslur „...........20.0 00... 1048 800 000 

Gjöld samtals ..........02.00 0000 nn 1072 585 000 

04 Seldar vörur og þjónusta (rekstrarkostnaður 

greiddur af öðrum) ...........0.00 000... 9 985 000 
012 Framlög ríkissjóðs .........0.0..02.0 1062 600 000 

Tekjur samtals ..........00..0.0 0. nn 1072 585 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

982 Veitt lán „.......00...0000 00. 3 800 000 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir ............0.00..000.0.0.0. 2 040 000 
994 Afskriftir .........0.022200000 0. 301 000 
996 Annað ........2.00000 0000 1459 000 

Tryggingastofnun ríkisins, sjúkratryggingar: 

90  Yfirfærslur, til lífeyristrygginga ................ 1800 000 
— bætur ..........00..0000 00... 1065 500 000 

Gjöld samtals ..........00.0000.0 nn 1067 300 000 
012 Framlög ríkissjóðs ...........0.002%.000 0000... 1067 300 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

984 Annað ........00..0.000 res 10 000 
Inn: 

991 Innheimtar afborganir ..................0.0..0.. 10 000 

Tryggingastofnun ríkisins, slysatryggingar: 

90  Yfirfærslur, til lifeyristrygginga ................ 1 800 000 
— bætur .............20.0002 000. .n 0... 23 798 000 

Gjöld samtals ..........00000 0000 enn 25 598 000 
020 Vaxtatekjur ..............2020000 00. 7 000 000 
012 Framlög ríkissjóðs ..........2.0.020.0. 0000... 8 000 000 
019 Aðrar tekjur ...........0..00.00.0. nn. 10 598 000 

Tekjur samtals ..........202000000 0000... 25 598 000
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3ll 

378 

94. 490 

Fjármunahreyfingar: 
ut: 

984 Annað ........2.000 0 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir .................. 

Atvinnuleysistryggingasjóður: 

2 Önnur rekstrargjöld „................... 
900 Yfirfærslur „..........0000000 00... 

Gjöld samtals ..........222000. 000... 

020 Vaxtatekjur ..........00.0. 00... 
012 Framlög ríkissjóðs ...................... 

Iðgjöld atvinnurekenda .................. 
019 Aðrar tekjur, framlög sveitarfélaga 

Tekjur samtals ...........0000 00. 
Mismunur .........200 0000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

982 Veitt lán „.......0000. 000. 

984 Annað ........20000 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir „................. 
995 Ráðstöfun eigin fjár ........0......0000... 

Ríkisspítalar, þvottahús: 

20 Laun ..........00000000 000... 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0.0... 
4 Viðhald ..........000.00. 000... 

Gjöld samtals ..........0000 200... 

04 Seldar vörur og þjónusta ................. 

Tekjur samtals ..........0.000 000... 
Mismunur ..........2.000 000. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar .........00000. 0... 
984 Annað ........00. 0. 

Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .......0...0.000.00... 

Læknishéraðasjóður: 

90 Yfirfærslur ............000000 000... 

Gjöld samtals .......0200000 000... 

012 Framlög ríkissjóðs ..........020000 0... 

Tekjur samtals .......0..0020..00 00... 

31. desember 1981. 

Kr. 

220 000 

220 000 

2 600 000 
79 800 000 

82 400 000 
30 000 000 
52 400 000 
26 200 000 
26 200 000 

134 800 000 

52 400 000 
8 000 000 

8 000 000 
52 400 000 

4 634 900 
4 745 000 

400 000 

9 779 900 
12 399 900 

12 399 900 

700 000 
1920 000 

2 620 000 

350 000 

350 000 
350 000 
A 

350 000 

Kr. 

52 400 000 

2 620 000
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„385 Framkvæmdasjóður aldraðra: 

012 Framlög ríkissjóðs ..........20200000.0. 0... 

Tekjur samtals ...........20020000. 0... 0... 
Mismunur ...........0...0000 0000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ..........0002.02. 0000 n0 nn 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .............0.00 00.00.0000... 

471  Gæsluvistarsjóður: 

012 Framlög ríkissjóðs ...........00020. 0... 

Tekjur samtals ...........2.0200 0... nn 
Misminur ..........0.0 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ...........0....00 0000. 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .............0...000 0000... 

911 Brunabótafélag Íslands: 

20 Laun ..........200.00 0. 
2 Önnur rekstrargjöld ........0.....0.. 0. 
23 Hráefni og vörur til endursölu .................. 
27 Vextir ............20.20 000. 
28 Afskriftir .............0.0.2 0200 

Gjöld samtals ..........020.. 000. 

04 Seldar vörur og þjónusta ........0..00.0000.000.... 
019 Aðrar tekjur ............0202.2 000... 
020 Vaxtatekjur ...............00...2 00... 

Tekjur samtals .................00 000... 
Mismunur ..............0 02. 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ...........2.00000 00... 
982 Veitt lán ........20.....00 000. 
983 Fjárfestingar ............2.2.202 000... 
984 Annað ........00.0. 00... 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ..............00.00000.0.. 
992 Tekin lán .........0...0..2. 0000. 
994 Afskriftir ..........000.00200000 00 
995 Ráðstöfun eigin fjár ......................00.... 

24 500 000 

24 500 000 

24 500 000 

24 500 000 

2 260 000 

2 260 000 

  

2 260 000 

2 260 000 

7 200 .000 
15 200 000 
64 000 000 

200 000 
350 000 

86 950 000 
80 000 000 

500 000 
15 000 000 

95 300 000 

80 000 
7 500 000 

3000 000 
1020 000 

2 800 000 
100 000 
350 000 

8 350 000 

Nr. 94. 

24 500 000 

2 260 000 

8 350 000 

A 53
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29 Fjármálaráðuneyti 

  

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins: Kr. 

20 Laun „..........0000 00 12 020 000 
2 Önnur rekstrargjöld ............000000 000... 34 692 700 
4 Viðhald ..........0.2.000..n een 1232 500 
23 Hráefni og vörur til endursölu .................. 115 000 000 
27 Vextir ............000 rr 5 000 
28 Afskriftir ...........200000000 00 en ne 1100 000 

Gjöld samtals .........020%..0 0... 164 050 200 

04 Seldar vörur og þjónusta .......0...0000000 000... 696 753 200 
020 Vaxtatekjur ...........020000 0000. 130 000 
019 Aðrar tekjur ..........2..000.000 0 nn 60 000 

Tekjur samtals ........2..20200 000... 698 943 200 
Mismunur ..........20.20 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ........0.00000 0000... 2 000 000 
984 Annað, greitt í ríkissjóð ...........0000.0000.0..0.. 532 000 000 

Inn: 

991 Innheimtar afborganir ................0.020.... 7000 

994 Afskriftir ..........000020 00. ne 1100 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...................000.. 2. . 982 898 000 

Lyfjaverslun ríkisins: 

20 Laun ...........0..00. 00 ser 5 566 700 
2 Önnur rekstrargjöld .......2..00000000 0... 3113 800 
4 Viðhald ..........2...2.0 00 545 400 

23 Hráefni og vörur til endursölu .................. 21 759 500 
27 Vextir ..........00000. ee 7 200 000 
28 Afskriftir .........00000200.0 0000 2600 000 

Gjöld samtals ..........00000 00. 40 185 400 
04 Seldar vörur og þjónusta ........0..0.0.0 0000... 38 856 300 
020 Vaxtatekjur .........22000. 00. 4 200 000 

Tekjur samtals ........0..00000020 0... 43 056 300 
Mismunur ..........200.0200 0 

Fjármunahreyfingar: 
Ut: 

983 Fjárfestingar ...........0.00000 0000... 650 000 
984 Annað ........000.0..000 00 4 220 900 

Inn: 
994 Afskriftir ..........002000.00 000. 2000 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..........000.000 0000... 2870 900 

ER 422 31. desember 1981. 

532 893 000 

2 870 900
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103 Innkaupastofnun ríkisins: Kr. 

20 Laun ..........02.0000 000 3 072 600 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0000000 00... 13 740 000 
4 Viðhald ..............2.0....e ss 60 000 

23 Hráefni og vörur til endursölu .................. 150 000 000 

Gjöld samtals ..............020 00... 166 872 600 
04 Seldar vörur og þjónusta ...........000000.00.0..0.. 166 052 600 
020 Vaxtatekjur ...........0020 000... 220 000 
019 Aðrar tekjur ............20..0..... sn ne 600 000 

Tekjur samtals .............000.0 00... 166 872 600 

931 Arnarhvoll: 

20 Laun .........00000000 rann 1162 000 
2 Önnur rekstrargjöld „.........0...0... 00. 475 000 
4 Viðhald ...........20..0000 00. n enn 300 000 

28 Afskriftir ..............020000 0000. 236 000 

Gjöld samtals ...........2..00.. 00 2173 000 
04 Seldar vörur og þjónusta ...........0.0.000..00.00. 2173 000 

Tekjur samtals ............00.0 000... 2173 000 

Fjármunahreyfingar: 

984 Annað .........02.0 000... 236 000 
Inn: 

994 Afskriftir ..........0.02.02000 0 236 000 

932 Borgartún 7: 

20 Laun .......0.000. 000. 731 600 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0000000.... 345 000 
4 Viðhald ..............2...2. 00... sn 153 000 

21 Vextir ............00. 000 28 000 
28 Afskriftir .............0202.200 00. 27 400 

Gjöld samtals ...........2.0000 00 nn 1285 000 
04 Seldar vörur og þjónusta ...........2.0000.0.0..0. 1260 000 
020 Vaxtatekjur ...............22.0 000... 25 000 

Tekjur samtals ...........2...200.. 0... 1285 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ..........0202002 000... nn 27 400 
Inn: 

994 Afskriftir ..........0.2..00.00 2200 27 400
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933 Borgartún 6: Kr. Kr. 

20 Laun .......0.0000 00 nan e rennt 200 000 
2 Önnur rekstrargjöld .........000.000000...0. 0... 600 000 
27 Vextir ..........200 00 0e ns 1370 000 

Gjöld samtals ........2.20000 0 enn rn... 2170 000 

012 Framlög ríkissjóðs ........000000000 00... 2 050 000 

019 Aðrar tekjur ........00.00000000. 0... 0... „2.  1100000 

Tekjur samtals .......00000000 0... 3 150 000 
Mismunur ........222020 nan. 980 000 

Fjármunahreyfingar: 

Ut: 

981 Afborgun lána .......0.00000000 ens... 980 000 
Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .......0..00000 000... 0... 980 000 

934 Tollstöðvarhús: 

  

90 Laun ..........000 00 1446 600 
2 Önnur rekstrargjöld .........000000. 0... 784 200 
4 Viðhald .............2000.0 re 63 000 

Gjöld samtals .....0.0.020000 00... 2 293 800 

04 Seldar vörur og þjónusta .......0.000.0. 0... 2 499 800 

Tekjur samtals .........000000 000... 2499 800 

Mismunur ..........2.2.00 0000 206 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ..........2000002 000. nn nn... 206 000 

Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár .......0..0200000 0... 0... 206 000 

971 Ríkisábyrgðasjóður: 

90 Laun „........00000 0 656 000 
9 Önnur rekstrargjöld .........02.0200000.. 0... 344 000 

Gjöld samtals ..........00... 000... 1000 000 

020 Vaxtatekjur .......0.000000.0 ns 5 000 000 

012 Framlög ríkissjóðs .........0002000 00. 0... 13 000 000 

Tekjur samtals ........002000000 0... 18 000 000 

Mismunur .........00000 000 17 000 000



31. desember 1981. 

981 

Fjármunahreyfingar: 

982 Veitt lán 
984 Annað 

Út: 

425 

sr 

sr. 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ..........0000.0 00.00.0000... 
995 Ráðstöfun eigin fjár .......0..2.00000 0... 0n rr... 

Ýmsar fasteignir ríkissjóðs: 

2 
2 
4 

04 

Laun „...0.....0000r nn 
Önnur rekstrargjöld ..............020.00....... 
Viðhald ...............2002. 00. 

Gjöld samtals ..........0..200 0. 

Seldar vörur og þjónusta ..................00.0.. 

Tekjur samtals 

31 970 000 
7 030 000 

22 000 000 
17 000 000 

3 298 000 

3 589 000 
3589 000 

2589 000
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30 Samgönguráðuneyti 

    

101 Póst- og símamálastofnunin: Kr. Kr. 

90 Laun .........000 00. 274 742 000 

2 Önnur rekstrargjöld .......00000.00.0. 00... 178 600 000 

4 Viðhald .........0.0.00 0. 9 400 000 

27 Vextir .........00.0 nn 54 506 000 

28 Afskriftir ...........000 0000. 75 940 000 

Gjöld samtals ........0000000 00. 593 188 000 

04 Seldar vörur og þjónusta ......02..0000.0....0.0. 553 628 000 

020 Vaxtatekjur .........0000000 000. enn... 30 500 000 

019 Aðrar tekjur .........02000000 0. enn... 18 060 000 

Tekjur samtals .........0200000 00... 0... 602 188 000 

Mismunur ......... 00 9 000 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .......0.0002000 0. nn nan... 19 940 000 

983 Fjárfestingar:1) 

Almenn fjárfesting ...........00.0.0. 0... ........ 63 000 000 

Fjárfesting skv. lögum .......0..0000..0..00.0.000. 34 200 000 
984 Annað .......0000000 0 ven... 9 000 000 

Inn: 

992 Tekin lán .......00%0000 000 41 200 000 

994 Afskriftir ..........0220202 0. 75 940 000 

995 Ráðstöfun eigin fjár .........000000 0000... 00... 9 000 000 

211 Vegagerð ríkisins, áhaldahús: 

20 Laun ......... 0000 34 300 000 

29 Önnur rekstrargjöld .........20..000 00... 33 400 000 
4 Viðhald ......cc0..0c0cc een 26 300 000 

23 Hráefni og vörur til endursölu ..........20....... 53 600 900 

28 Afskriftir ...........0000000 0000... 11 900 000 

Gjöld samtals ........0.2000 00... 159 500 000 

04 Seldar vörur og þjónusta .......2..20020.00.00.2.. 186 200 000 

012 Framlög ríkissjóðs ..........2200000 000... 4. 300 000 
019 Aðrar tekjur ...........00000 0000 en nv... 300 000 

Tekjur samtals ..........20000 0000... 190 800 000 
Mismunur .........2000 000. 31 300 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ........0....0 0200 enn 2343 500 
983 Fjárfestingar ..........00020.2 0000 n nn... 40 856 500 

Inn: 
994 Afskriftir „........0.0.....0 0000 11 900 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ......0.....000000.......... 31 300 000 
  

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 18.
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321 Skipaútgerð ríkisins: Kr. Kr. 

20 Laun „.........00.0.000 000 21 796 600 
2 Önnur rekstrargjöld ............0.0.000.000..0.. 30 163 300 
4 Viðhald ..........22.0000 ns 2 822 300 
27 Vextir ...........000 00. sn nr 3 433 000 
28 Afskriftir ...........0.0000. 0... 2 200 000 

Gjöld samtals „........200000 0... ne 60 415 200 
04 Seldar vörur og þjónusta ......0...00.0.0. 00... 38 424 000 
012 Framlög ríkissjóðs ...........0002. 00... 0... 23 250 000 
020 Vaxtatekjur ..........200.00.00... 143 000 

Tekjur samtals ...........20200. 00... nn 61 817 000 
Mismunur .........0.000. 000. 1401 800 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .......0..200000 0000 nn... 2 761 800 
983 Fjárfestingar .............2.. 0000... 40 000 000 
984 Annað ........0000000 000... AR . 840 000 

Inn: 

992 Tekin lán ........2020000. 0. 40 000 000 

994 Afskriftir ...........0..0 0000 2 200 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár .........020.00. 0000... 1401 800 

831  Vitamálastjórn, áhaldahús: 

20 Laun ........... 020. 6 788 500 
2 Önnur rekstrargjöld ................00.00. 0... 2000 000 
4 Viðhald ...........0.2..0 00. sen 2 000 000 
28 Afskriftir 2.......... 0000 1500 000 

Gjöld samtals ..........0000 000... 12 288 500 
04 Seldar vörur og þjónusta ..............00..00.... 12 288 500 
012 Framlög ríkissjóðs ...........000.0.0. 0... 800 000 

Tekjur samtals ...........00.0.. 000. 13 088 500 
Mismunur ...........0.. 2000 800 000 

Fjármnnahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar ................2.0 000... 2 300 000 

Inn: 

994 Afskriftir „00.00.0000... 1500 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...........0000. 0000... 890 000 

832 Hafnarbótasjóður: 

20 Laun ".........00000 00 100 000 
9 Önnur rekstrargjöld ...............00.0000..... 1604 800 
0 Yfirfærslur ............2..000 0... 3 000 000 

Gjöld samtals ............0..2 0000. 4 704 800 
020 Vaxtatekjur ............0.0.0.0. 0. 1924 700 
012 Framlög ríkissjóðs ............202000. 000... 5130 000 

Tekjur samtals ...........20.000.00 000... 7054 700 
Mismunur „.........00.00 0. 9 349 900
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Fj ármunahreyfingar : Kr. Kr. 
t: 

981 Afborgun lána .......000000000.000. nn... 2972 900 
982 Veitt lán ........02...0000 00... 2182300 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir ...........0.000.0.0....... 2 805 300 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...........200000....00...... 2349 900 

333 Landshöfn Þorlákshöfn: 

20 Laun .....2.0.02%00 een nenna 969 900 
2 Önnur rekstrargjöld ..........00.000........... 430 000 
4 0 Viðhald ...........0...00.0. ves 1 000 000 
27 Vextir ..........2000.0. 0 nn 133 300 
28 Afskriftir .........22020000 eens 200 000 

Gjöld samtals .........202.000. 00 2733 200 
04 Seldar vörur og þjónusta ..........00000000....... 2 733 200 
012 Framlög ríkissjóðs ...........2.000000. 0... 210 800 

Tekjur samtals .........0.20202.. en... 2944 000 
Mismunur ..........2.0.020.00. 00 210 800 

Fjármunahreyfingar: 
M: 

981 Afborgun lána .......2.0.00000 000... 71 500 
983 Fjárfestingar ..........02....00. 000... 333 300 

Inn: 

994 Afskriftir ..........2...0.0.0 000 200 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ............2000.00 0... 0... 210 800 

334 Landshöfn Keflavík— Njarðvík: 

20 Laun „.........00000 0000 1751 700 
2 Önnur rekstrargjöld ............00.0.0......... 640 000 
4 Viðhald .........00...0 ns 1000 000 
27 Vextir .........200000 00 sen 340 500 
28 Afskriftir ...........0200. 00. eens 600 000 

Gjöld samtals .........2.00..00 00... 4 332 200 

04 Seldar vörur og þjónusta ...........00000.0.00.0. 4 300 000 
012 Framlög ríkissjóðs ..........000000 0... 2 398 600 

Tekjur samtals ...........0002% 0000... 6 698 600 
Mismunur ..........0.002000 nr 2 366 400 

Fjármunahreyfingar: 
út: 

981 Afborgun lána ........2..00. 00... nn. 58 100 
983 Fjárfestingar  .............0.000.0 0... 2 908 300 

Inn: 
994 Afskriftir ..........0020.0000 0000... 600 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ......20..0.200000 00... 2 366 400
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335 Landshöfn Rifi: 

20 Laun „.......0.022000 en enne renn 
2 Önnur rekstrargjöld .........2...000.0..00...... 
4 Viðhald ..............000.0.n senn 

27 Vextir ..........0.000 ee erla 
28 Afskriftir .........0.2020000 nr. 

Gjöld samtals .........2.00.00 0000... 
04 Seldar vörur og þjónusta .......0.000.00.00...... 
012 Framlög ríkissjóðs ...........2200000. 00... 

Tekjur samtals .........0000.0 000... sn. 

Mismunur ...........2...000000 00. 

671 

672 

673 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .........0000.000 0. nn... 
983 Fjárfestingar ............2.020.00 00. 

Inn: 

994 Afskriftir .........0.00.000000 00. 
995 Ráðstöfun eigin fjár .............00.0 00... 00... 

Umferðarmiðstöð: 

20 Laun „.........00.0 rn 
2 Önnur rekstrargjöld .........02.0.0.0.0000..00.. 
4 Viðhald .............20.0 00. 

Gjöld samtals ...........0.00 000... 
04 Seldar vörur og þjónusta ..........0000000..0.... 
019 Aðrar tekjur ...........0000 000 ve unns... 

Tekjur samtals ...........00.000 0000... 

Sérleyfissjóður: 

20 Laun ..........00200 000. 
2 Önnur rekstrargjöld ..............0000... 0... 

Gjöld samtals ..........22..0 0000. 

012 Framlög ríkissjóðs .........0...2.0000.. 0... 

Tekjur samtals ...............02000 0000... 

Ferðaskrifstofa ríkisins: 

20 Laun .........0000 000. 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00.0.... 0... 
4 Viðhald .............000. 0... eee 

23 Hráefni og vörur til endursölu .................. 
27 Vextir ...........0.00. 0000 

Gjöld samtals ..........00000 00 nn 
04 Seldar vörur og þjónusta .......0.000..00.00.0... 
019 Aðrar tekjur ...........0000000 000 
020 Vaxtatekjur ............0.002000 0... 

Tekjur samtals .........202002000. s.n... 

Kr. 

423 900 
200 000 
100 000 
351 200 
100 000 

1175 100 
823 900 

1077 300 

1901 200 

206 100 
620 000 

100 000 

726 100 

45 900 
87 000 

362 500 

495 400 
200 000 
295 400 

495 400 

220 000 
180 000 

400 000 
400 000 

400 000 

4 689 300 
4 445 200 

14 000 

  

Nr. 94. 

726 100 

A 54
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831 Iðnaðarráðuneyti 

231 Sementsverksmiðja ríkisins: Kr. Kr. 

20 Laun „.....0..20000 000 nr renn 29 250 000 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0000... 00... 49 500 000 
4 Viðhald ...........2...2.000.. eens. 8 750 000 
23 Hráefni og vörur til endursölu .................. 8 000 000 

21 Vextir „........00.000 000. enn 7 500 000 
28 Afskriftir ...............200...0.e ess 7 500 000 

Gjöld samtals ..........2000000.. e.s 110 500 000 
04 Seldar vörur og þjónusta ..........00000......... 110 150 000 
019 Aðrar tekjur ............020.0.0 0... 350 000 

Tekjur samtals ..........0.00000.0 0... 110 500 000 

Fjármunahreyfingar: 
18 

981 Afborgun lána ..........0.0..0.ss. nn. 4 500 000 
983 Fjárfestingar .............0.000. 000. 0s nn 11 000 000 
984 Annað ........20.0.2.00 ern 10 000 000 

Inn: 

992 Tekin lán .........02...0020.. 00. an ens 18 000 000 
994 Afskriftir ..........02.00..0. 00 7 500 000 

232 Landssmiðjan: 

20 Laun „.........00..002 00 nn 9 600 000 
2 Önnur rekstrargjöld .............000.00..0.0... 4 000 000 
4 Viðhald ............2..2.02. 00... 80 000 
23 Hráefni og vörur til endursölu .................. 8 950 000 
27 Vextir ............20000 000 290 000 
28 Afskriftir ...........0.20..... 0... 330 000 

Gjöld samtals ..........0%000 0... 23 250 000 
04 Seldar vörur og þjónusta ..............20..000.. 23 500 000 
020 Vaxtatekjur ............2000000. 000. 220 000 
019 Aðrar tekjur ............00...0 0000... 180 000 

Tekjur samtals ...........0.000000 00 0... 23 900 000 
Mismunur „.............. 0... 650 000 

Fjármnnahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ...........00..0000. 0... 28 000 
983 Fjárfestingar  ...............20... 0000 0... 7 952 000 

Inn: 

992 Tekin lán ........020000000.0 nv enn 7 000 000 
994 Afskriftir ..........02.00000. 000 330 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ...............0000 0... 0... 650 000



#1. desember 1981. 431 Nr. 94. 

  

233 Ríkisprentsmiðjan Gutenberg: Kr. Kr. 

90 Laun „..........000.0 sen 8 623 500 
2 Önnur rekstrargjöld ...........20000..00......... 1242 700 
4 Viðhald ..........0...0...ne ns 111 000 

23 Hráefni og vörur til endursölu ...........0...... 2 980 000 

27 Vextir ..........0.00. 00. ens 540 600 

28 Afskriftir ..........02.0020. 0000 nn... 718 600 

Gjöld samtals ..........2000.00 0... 14 216 400 

020 Vaxtatekjur ............0000000. 00... 200 

04 Seldar vörur og þjónusta .......0.000.00.00 00... 14 220 500 

Tekjur samtals .........0.0000000 0... nn... 14 220 700 
Mismunur ..........0000.0 00. 4 300 

Fjármunahreyfingar: 

981 Afborgun lána .......0...2000000 00... nn ns. 49 200 
984 Annað .........0.0. sn 673 700 

Inn: 

994 Afskriftir .............20 0... 718 600 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..............00000 00... 4 300 

234 Lagmetisiðjan Siglósíld: 

20 Laun #........0002.0 0... 5919 100 
2 Önnur rekstrargjöld ...............000000. 00... 1460 600 
4 Viðhald ..........0.2..2000 0000 415 100 

23 Hráefni og vörur til endursölu .................. 13 030 100 
27 Vextir ..........20000000 000. 2516 200 
28 Afskriftir ............2.002 0000 519 000 

Gjöld samtals ..........000%00 0000 23 860 100 
020 Vaxtatekjur .............020000 00... 220 900 
04 Seldar vörur og þjónusta ........0.00.0.0.0..000. 25 865 200 

019 Aðrar tekjur ........0..0000. 000. n se 869 000 
012 Framlög ríkissjóðs ...........020000. 000... 1000 000 

Tekjur samtals .........20000000 00... 27 955 100 
Mismunur ............000 0000. 4 095 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ..........0000.0000 000. 3519 000 
983 Fjárfestingar  ............000000 00... n 0 95 000 
984 Annað ........002..000 0. e rs 2500 000 

Inn: 
992 Tekinlán ...........000.00.0 0... sr 1500 000 
994 Afskriftir C...........000000 0000 519 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár .......0....002000. 0. ..0..... 4 095 000
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311 Landsvirkjun: Kr. Kr. 

20 Laun „........0.000000 00. 38 000 000 
2 Önnur rekstrargjöld ...............0............ 36 200 000 
4 Viðhald ................0..n eens 27 200 000 
27 Vegtir ............000.0 00 re 283 800 000 
28 Afskriftir ...........0220.02 0... 100 800 000 

Gjöld samtals ..........002%2000. 0... 486 000 000 

04 Seldar vörur og þjónusta .........200000000.0.... 486 000 000 

Tekjur samtals ...........00000. 00... 486 000 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ........00020000 00. n 0. 100 800 000 
983 Fjárfestingar  ..............000.00 000... 415 000 000 

Inn: 
992 Tekin lán ........20.0000 0000 nn 404 560 000 
994 Afskriftir ...........02000.2..0 000. 100 800 000 
996 Annað ..........00000. 000. BI 10 440 000 

312 Laxárvirkjun: 

20 Laun „..........0 0000. 3 000 000 
2 Önnur rekstrargjöld ...............000.00...... 3 000 000 
4 Viðhald ..........00...000 0 3 500 000 
23 Hráefni og vörur til endursölu .................. 500 000 
27 Vextir ..........02000. 0200 2 200 000 
28 Afskriftir ............000.002 000... 7 000 000 

Gjöld samtals ..........0.0%02..2000 0... 19 200 000 
020 Vaxtatekjur ............00..00.00 ev... 3 000 000 
04 Seldar vörur og þjónusta ...........000.000..00... 40 000 000 

Tekjur samtals ..............0000 000... 43 000 000 
Mismunur .........0..00.00000. 0. 23 800 000 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána ........ SERAS ROÐÐRÐRRÐRÐÐ 3 200 000 
983 Fjárfestingar  ...............0000 0... 00... 500 000 
984 Annað ........0002..00. s.n 27 100 000 

Inn: 
994 Afskriftir C.............00 0... 7 000 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ................0.0..00.00.... 23 800 000 

314 Kröfluvirkjun: 

27 Vextir ...........0000. 00 nn 36 746 000 

Gjöld samtals ..........0.000 000. 36 746 000 
Mismunur ............20.0 00... —-86 746 000
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315 

319 

320 

321 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .....00.00... 0 
985 Fjárfestingar ..........2000..00000.. 

Inn: 

992 Tekin lán ......0000000 0000... 
995 Ráðstöfun eigin fjár ............22... 

Byggðalínur: 

Fjármunahreyfingar: 

983 Fjárfestingar  ..........0000000..00.. 
Inn: 

992 Tekin lán .......200.0000 0... 

Fljótsdalsvirkjun: 

27 Vextir .......0.020000 00 

Gjöld samtals ..........020. 00... 
Mismunur ........0.00 0020... 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána .......000000000 000... 
Inn: 

Næstu stórvirkjanir: 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar  ..........000000000.... 
Inn: 

992 Tekin lán .......020000 0. 

Rafmagnsveitur ríkisins: 

20 Eaun #„...0.... 
2 Önnur rekstrargjöld ................ 
23 Hráefni og vörur til endursölu ....... 
27 Vextir .........020000 000. 
28 Afskriftir ..........00.0 000... 

Gjöld samtals ........0.0.00 000... 

04 Seldar vörur og þjónusta ............ 
012 Framlög ríkissjóðs ......0....00.00.. 

Aðrar tekjur: 
Verðjöfnunargjald  ................ 
Olíustyrktr  .....0... 00. 

Tekjur samtals ..........00000..0.0.... 
Mismunur .........2002 00.00.0000. 00... 

0000... 

#00... 

Kr. 

AAA 34 791 000 
AAN 63 175 000 

FARA 134 712 000 
ARA —-36 746 000 

100 493 000 

ARA 100 493 000 

5 186 000 
——————— 

ARA 5 186 000 

AAA 214 000 

AAA 5 400 000 
ARA —-5 186 000 

ARA 60 000 000 

AAA 60 000 000 

ARA 52 100 000 
ARA 58 700 000 
or 213 500 000 
AAA 82 900 000 
ANARRR 36 430 000 

AAA 443 630 000 
AAA 356 470 000 
eo. 00.0.0. 7 150 000 

72 160 000 
15 000 000 87 160 000 

AAN 451 380 000 

Nr. 94. 

--5 186 000 

7 750 000
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Fjármunahreyfingar: Kr. Kr. 
Ut: 

981 Afborgun lána ...........0.0000. 00... 0... 36 430 000 
983 Fjárfestingar:1) 

Virkjanir  ..........00. 20. 1500 000 
Stofnlinur „.........00202 0000... 31 120 000 
Aðveitustöðvar „........00000000... 40 540 000 
Innanbæjarkerfi  ............0...... 44 000 000 
Dísilstöðvar, vélar og tæki ........ 7 500 000 
Vararaforka fyrir landið ........... 10 000 000 134 660 000 

984 Annað .........00000.0.0. 000... 0... se...... 7 150000 
Inn: 

992 Tekin lán .......220000000000 0000 128 660 000 
994 Afskriftir ..........2200.00.00 000 36 430 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..........00000.000... ee... T750 000 
996 Annað, heimtaugargjöld ........................ 6 000 000 

831 Jarðboranir ríkisins: 

20 Laun „.........02000 00 9 593 600 
2 Önnur rekstrargjöld ..............00..000...... 3 050 000 
4 Viðhald ...........02002000.0 00 nes 400 000 

23 Hráefni og vörur til endursölu .................. 400 000 
27 Vextir „...........2000000 nn. 1430 000 
28 Afskriftir .............02002.0 0000... 4 000 000 

Gjöld samtals .........0200200.00n0 nn. 18 873 600 
04 Seldar vörur og þjónusta .........00.000000. 0000. 19 475 000 

Tekjur samtals .......2..020000 00... 19 475 000 
Mismunur „............0.00.0 00 601 400 

Fjármunahreyfingar: 

981 Afborgun lána ........0.20000 0000. 0 en. 4 601 400 
Inn: 

994 Afskriftir C............0...0. 000 4 000 000 
995 Ráðstöfun eigin fjár ..............000.0.00 000... 601 400 

332 Jarðvarmaveitur ríkisins: 

2 Önnur rekstrargjöld .............000000. 0. 415 000 
4 Viðhald .............0..0 000... AR 560 000 
27 Vextir ...........0200.0 00. 2 020 000 

Gjöld samtals ..........00.000.02 020... 2 995 000 
04 Seldar vörur og þjónusta ............0.00.0.00.0.. 1 233 000 

Tekjur samtals ..............2..200000 0... 0... 1233 000 
Mismunur ............0.. 0200 —-1 762 000 

1) Sjá sundurliðun í sérstöku yfirliti 19. 
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369 

370 

371 

435 

Fjármunahreyfingar: 

Út: 
981 Afborgun lána 

Inn: 

995 Ráðstöfun eigin fjár 
996 Annað 

Sveitarafvæðing og einkarafstöðvar: 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

983 Fjárfestingar 
Inn: 

996 Annað 

Virkjunarrannsóknir: 

27 Vextir 

Gjöld samtals 
Mismunur 

Fjármunahreyfingar: 
Út: 

981 Afborgun lána 
963 Fjárfestingar 

Inn: 
992 Tekin lán 

Orkusjóður: 

2 Önnur rekstrargjöld 
27 Vextir: 

Lán Orkusjóðs 
Byggðalinulán 

90) Yfirfærslur: 
Verðjöfnunargjald af raforku: 

Rafmagnsveitur ríkisins .. 72 160 000 
Orkubú Vestfjarða 18 040 000 
Sveitarafvæðing og einkarafstöðvar: 
Sveitarafvæðing ........ 2 100 000 
Einkarafstöðvar ........ 800 000 

Gjöld samtals 

sr 

0... 

KRR 

so 

00... ...0.....000.0800...0.00 060. 08 00 8 

ss 00 0000 00000. 00 

so... 

sr... 

sr 

sr... 

so... 

sr... 

sr... 

1725 000 

—-1 762 000 
3 487 000 

8 000 000 

8 000 000 

7 310 000 
A 

7 310 000 

4 075 000 
22 000 000 

3ð 385 000 
--7 310 000 

300 000 

95 600 000 
75 165 000 170 765 000 

90 200 000 

3500 000 93700 000 

264 765 000 
020 Vaxtatekjur .............0.0..0000.000. 0... 91 600 000 
012 Framlög ríkissjóðs ..................0..0000.00.. 135 000 000 

Tekjur samtals ............0.%..... 000. 226 600 000 
Mismunur 

—-7 310 000 

—-38 165 000
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Fjármunahreyfingar: Kr. Kr. 
Út: 

981 Afborgun lána: 
Lán Orkusjóðs ........000000.... 88 300 000 
Byggðalínulán #.................... 28 935 000 117 235 000 

982 Veitt lán: 
Jarðhitaleitarlán  .................. 10 000 000 
Hitaveitulán ...................... 7 500000 17500 000 

983 Fjárfestingar  ..............2200.000 0000... 22 840 000 
984 Annað, sveitarafvæðing ..........0...0000.0.0... 4 500 000 

Inn: 
991 Innheimtar afborganir .............0.000.000.0.0.. 75 300 000 
992 Tekin lán: 

Hitaveitulán ........00..000..0.0. 7 500 000 
Jarðhitaleitarlán .................. 7 000 000 
Byggðalinur #„..............0...... 104 100 000 
Línuflutningur í Önundarfirði .... 1840 000 
Sveitarafvæðing  .................. 4500 000 124 940 000 

995 Ráðstöfun eigin fjár ...................00.0002... --38 165 000
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11 

1.2 

13 

14 

3.10 

6. gr. 
Ríkisstjórninni er heimilt: 

Að breyta fjárhæðum tekju- og gjaldamegin ef lög verða staðfest frá Alþingi 
1982 sem hafa í för með sér tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð. Allar fjárveitingar, 
sem eigi eru ákveðnar í lögum öðrum en fjárlögum, forsetaúrskurðum eða öðr- 

um gildandi ákvörðunum, gildi aðeins fyrir fjárhagstímabilið. 

Að ákveða að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld síma árið 
1982 hjá allt að 35 blindum mönnum, eftir tilnefningu Blindravinafélagsins í 

Reykjavík. Menn þessir séu fyrirvinnur heimilis eða vinni einir á vinnustað. 

Að ákveða að Landssíminn innheimti ekki stofngjöld og afnotagjöld síma árið 
1982 hjá allt að 25 fötluðum mönnum, eftir tilnefningu Sjálfsbjargar, landssam- 
bands fatlaðra. 

Að semja um og bæta tjón og greiða kostnað vegna búfjársjúkdóma og fisk- 
sjúkdóma og taka til þess nauðsynleg lán. 

Fjármálaráðherra er heimilt: 

Að gefa út fyrir hönd ríkissjóðs til sölu innanlands ríkisskuldabréf og/eða 
spariskírteini að fjárhæð allt að 150 m.kr. 

Að stofna til tímabundins yfirdrállar á aðalviðskiplareikningi ríkissjóðs í Seðla- 
bankanum á árinu 1982 vegna árstíðabundinna sveiflna í fjármálum ríkisins og 
semja ef með þarf um greiðslu yfirdráttarskuldar og um lánskjör. 

Að lækka ríkisútgjöld á árinu 1982 um allt að 50 m.kr. 

Að ábyrgjast lán allt að 4 m.kr. sem tekið yrði vegna stækkunar Bænda- 
hallarinnar. 

Að auka hlutafjáreign ríkissjóðs í Norðurstjörnunni hf. Hafnarfirði um 2.2 m.kr 

Áð auka hlutafjáreign ríkissjóðs í Þormóði ramma hf. Siglufirði um 3 m.kr 

Að leggja fram, að fengnu samþykki fjárveitinganefndar Alþingis, hlutafé í 

félagið Stoð hf.“, sem fæst við smíði gervilima og hjálpartækja. 

Að ábyrgjast með einfaldri ábyrgð lán er bæjarsjóður Neskaupstaðar tekur 
vegna kaupa á tækjum og búnaði til Fjórðungssjúkrahússins í Neskaupstað 

Að ábyrgjast með einfaldri ábyrgð lán er bæjarsjóður Akureyrar tekur vegns 

kaupa á tækjum og búnaði Fjórðungssjúkrahússins á Akureyri. 

Að taka erlent lán eða ábyrgjast lán vegna Áhaldahúss Vitamálastofnunar ti 

kaupa á fleka til borunar og sprenginga fyrir dýpkanir í höfnum. 

Að ábyrgjast lán, er flóabáturinn Drangur hf. hyggst taka til skipakaupa, alli 
60% af matsverði skipsins. 

Að veita ríkisábyrgð fyrir láni sem áformað er að taka vegna byggingar skip: 
fyrir Skipaútgerð ríkisins. 

Að afla Bjargráðasjóði láns til að endurlána bændum vegna afurðatjóns a! 
völdum kals og uppskerubrests. 
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Að ábyrgjast lán eða taka lán og endurlána virkjunaraðila, sbr. ákv. 6. mgr. 
2. gr. laga nr. 60/1981, allt að 50 m.kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar Í 

erlendri mynt. 

Að taka lán vegna endurskoðaðrar lánsfjáráætlunar fyrir árið 1981 er nemi allt 

að 45 m.kr. eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í erlendri mynt. 

Að veita Flugleiðum hf. sjálfskuldarábyrgð gegn þeim tryggingum, sem fjár- 
málaráðherra metur gildar, á láni sem nemur allt að 1.6 milljónum bandaríkja- 
dala eða jafnvirði þeirrar fjárhæðar í íslenskum krónum og tekið er til eins árs 
í því skyni að mæta rekstrarhalla, ef verður á flugi félagsins milli Luxemborgar 

og Bandaríkjanna frá 1. október 1981 til 30. september 1982. Ríkissjóði er jafn- 

framt heimilt að standa undir vöxtum af láni þessu. 
Lendingargjöld, leigugjöld vegna aðstöðu á Keflavíkurflugvelli, svo og 

tekju- og eignarskatt og launaskatt og önnur gjöld ber félaginu að greiða á 

réttum gjalddögum, en þann hluta þessara gjalda sem rekja má til Norður- 
Atlantshafsflugsins fær félagið endurgreiddan við skuldauppgjör, sbr. 3. mgr. 

Í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 1983 skal tillaga gerð um hlutdeild ríkissjóðs 
í uppgjöri þessa láns með hliðsjón af rekstrarafkomu fyrirtækisins á ofan- 

greindri flugleið umrætt tímabil, að teknu tilliti til þeirrar endurgreiðslu, sem 
um ræðir í 2. mgr. og miðað við þær tekjur sem telja má að ríkissjóður hafi 

haft undanfarin ár af flugi á umræddri flugleið. 

Að fella niður eða endurgreiða sölugjald af vélum og tækjum, vélahlutum og 
varahlutum til samkeppnisiðnaðar (verndarvöruiðnaðar), þ. e. í þeim iðngrein- 

unarsamnings Íslands við EFTA og EBE við innflutning til Íslands. Fjármála- 
ráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af efni til stofn- 
lína fyrir 132 kV spennu og hærri svo og af rafbúnaði í tilheyrandi útivirki og 
aðveitustöðvar. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa 

ákvæðis. 

A3 fella niður eða endurgreiða stimpilgjöld af skuldabréfum, sem skipasmíða- 
stöðvar gefa út til viðskiptabanka vegna endurlána bankanna á erlendum 
lánum, sem tekin eru með samþykki Fiskveiðasjóðs til nýsmíði fiskiskipa. 

Að endurgreiða eða fella niður stimpilgjald af afsölum vegna kaupa á M/S 
Snæfugli SU-20 og togara. er Útgerðarfélag N-Þingevinga hf. hefur samið um 
kaup á í Noregi, og vegna kaupa á M/S Guðbjörgu ÍS-46, og að endurgreiða eða 
fella niður stimpilgjald af afsölum vegna kaupa á skipunum Ísleifi VE-63, 
Helgu Jó VE-41, Má SH-127 og Sunnutindi SU-52, sem samið hefur verið um 
kaup á, og að endurgreiða eða fella niður stimpilgjöld af veðskuldabréfum sem 
sannanlega eru útgefin vegna kaupa á framangreindum skipum, er séu að upp- 

hæð jafnvirði hálfs kaupverðs skipanna. 

A5 fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af eftirtöldum 
búnaði og efni til mengunarvarna, sem selt er upp að kröfu Siglingghála- 

stofnunar: 

a) Fleytibúnaður til þess að ná upp olíu, sem flýtur á sjó. 
b) Flotgirðingar til að hefta útbreiðslu olíu, sem flýtur á sjó. 
ce) Svokölluð dreifiefni, sem eru sérstaklega gerð til að sundra olíuflekk, sem 

flýtur á sjó (koma í veg fyrir að olíu reki á land og vernda fuglalíf á sjó).
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Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af eldsneytisstöðv- 
um Rafmagnsveitna ríkisins og Orkubús Vestfjarða. 

Að endurgreiða sölugjald af innfluttum sjúkrabifreiðum í tollskrárnúmeri 

87 02 43 svo og af Ökulækjum sem þegar eftir tollafgreiðslu verður brevtt í 

sjúkrabifreiðar. Enn fremur að endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af sér- 
búnaði og lækjum í bifreiðar sem begar eltir tollafgreiðslu verður breytt í 

sjúkrabifreiðar. Fjármálaráðuneytið setur nánari reglur um framkvæmd þessa 
ákvæðis. 

Að endurgreiða skemmtanaskatt al fé sem aflað er með samkomum og rennur 
Hl eflingar slysavarna hér við land og til byggingar dvalar- og hjúkrunarheimila 
aldraðra. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af fjarskiptatækjum 
sem leitar- og björgunarsveitir flytja ll landsins ti! uppbyggingar á nýju fjar- 
skiptakerfi fyrir metra- og millibvlgju (VAF og SSB). Fjármálaráðuneytið setur 

nánari reglur um framkvæmd þessa ákvæðis. 

Að endurgreiða aðflutningsgjöld af reiðhjólum í tollskrárnúmeri 87 10 00 sem 
tollafgreidd verða á árinu 1682. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld, sérstakt tímabundið vörugjald 

og/eða sölugjald af efni, vélum og tækjum til byggingar saltpéturssýruverk- 
smiðju, svo og af endurnýjunarkoslnaði rafgreina í velnisverksmiðju við Áburð- 

arverksmiðju ríkisins. Fjármálaráðuneytið selur nánari reglur um framkvæmd 

þessa ákvæðis. 

Að fella niður aðflutningsgjöld og sölugjald af tækjum og búnaði fyrir til- 

raunaverksmiðju Rannsóknastofnunar fiskiðnaðarins. 

Að endurgreiða stimpilgjald af veðskuldabréfum með veði í flugvél sem Arnar- 

flug hf. hefur á leigu í sex mánuði frá erlendum aðilum. 

Að endurgreiða eða fella niður stimpilgjald af afsali vegna kaupa á M/S Hólma- 
tindi SU-220 og af veðskuldabréfum sem sennanlega eru út sefin vegna kaup- 

anna og séu að fjárhæð 1 071 000 bandaríkjadalir. en sú fjárhæð nemur helmingi 

af kaupverði skipsins miðað við sensi á afsaledegi. 

Að endurgreiða sölugjald af orgelum fyrir söfnuði: a. Stærri-Árskógskirkju, 
b. Revniskirkju, c. Heydalakirkju, d. Aðvenlista í Reykjavík, e. Kapellu Háskóla 

Íslands, f. Sjónarhæðar, Akureyri. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af sérhönnuðu tæki 

til ferða jafnt á sjó og landi, m. a. ætluðu Hl björgunarstarfa á svæðum þar sem 

algjör skortur er á hafnaraðstöðu. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgiöld og sölugjald af sjálfvirkum 

símstöðvum. sem fluttar eru inn á vegum Póst- og símamálastofnunarinnar. 

Að fella niður stimpilgjöld af afsölum vegna kaupa á nýjum og ónoluðum 

skinum sem keypt kunna að vera af innlendum eða erlendum aðilum. 

Að fella niður stinpilgjöld af veðskuldabréfum sem út kunna að vera gefin 

vegna skipakaupa, enda veiti Fiskveiðasjóður ekki lán vegna kaupanna. Há- 

marksfjárhæð þeirra skuldabréfa, sem heimilt er að fella niður stimpilgjöld 

af, skal miðast við sama hlutfall af verði skips og Fiskveiðasjóður lánar vegna 

kaupa á þeim skipum er falla undir almennar útlánareglur hans. 

Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af rannsóknar- 
smásjám fyrir Náttúrugripasafnið í Neskaupstað.
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4.21 Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af snjótroðurum, 
sem Húsavíkurkaupstaður, Ólafsfjarðarkaupslaður og Dalvíkurkaupstaður 
munu fesla kaup á. 

4.22 Að fella niður eða endurgreiða aðflulninssgjöld og sölugjald af vatnshreinsi- 
tækjum fyrir Akraneskaupstað. 

4.23 Að fella niður eða endurgreiða aðflutningsgjöld og sölugjald af bifreið er 
Styrktarfélag vangefinna á Austurlandi hefur fengið að gjöf. 

4.24 Að endurgreiða innflutningssjöld af tækjum, sem Hlult eru inn til aukningar á 
dreifikerfi sjónvarps, samkvæmt nánari ákvörðun fjármálaráðuneytis. 

ö.1 Að selja Landsvirkjun stofnlínur með 132 kV spennu (byggðalínur) ásamt til- 
heyrandi tengivirkjum og spennubreytum með þeim skilmálum sem um semst. 

5.2 Að selja húseignina nr. 20 við Túngölu á Ísafirði. 

z 
5.3 Að selja eignarhluta ríkisins í Seláslandi (S-19) í Reykjavík. 

5.4 Að selja húseignir Ríkisútgáfu námsbóka að Brautarholti 6 og Tjarnargötu 10 
í Reykjavík. 

5.5 Að selja prestsetursjörðina Stað í Súgandafirði og verja andvirði jarðarinnar til 
þess að kaupa eða byggja prestseturshús á Suðureyri. 

56 Að selja hluta ríkissjóðs í húseigninni Blálún, Eyrarbakka. 

ö.7 Að láta í makaskiptum 5 ha af landi við Egilsstaðaflugvöll. 

58 Að selja húseignir Landssmiðjunnar við Sölvhólsgötu 13 og Skúlagötu 8, Rvík. 

5.9 Að selja húseign Sementsverksmiðju ríkisins við Vogabraut 32 á Akranesi. 

5.10 Að selja hlula ríkissjóðs í húsnæði Iðnskólans á Selfossi, við Sigtún 1. 

ö.11 Að selja varðskipið Þór. 

5.12 Að selja Reykjavíkurborg um 20 ha af landi Póst- og símamálastofnunar í Gufu- 

nesi vegna Kirkjugarða Reykjavíkur. 

ö.1ð Að kaupa dagblöð fyrir stofnanir ríkisins, allt að 250 eintök af hverju blaði, 
umfram það sem veitl er til blaðanna í í. gr. fjárlaga. 

514 Að selja fasteignina Brú við Markarfljól, í landi Eyvindarholts. 

5.15 Að selja gamalt áhaldahús á Ísafirði. 

5.16 Að selja húseign Póst- og símamálas'ofnunar að Brúarlandi í Mosfellssveit. 

5.17 Að selja húseign Póst- og símamálastofnunar við Hraunsá, Eyrarbakka. 

ð.18 Að selja sameigendum ríkissjóðs eignarhluta ríkisins í jörðinni Reykjum við 
Revkjabraut með þeim kjörum og skilmálum er um semst. 

5.19 Að selja húseign Rafmagnsveilna ríkisins við Evjahraun 37 í Þorlákshöfn og 
verja andvirði þess til kaupa á íbúðarhúsnæði á Selfossi. 

5.20 Að selja hluta ríkissjóðs í gamla barnaskólahúsinu á Borðeyri. 

5.21 Að selja fasteignina Tunguhol{ í Fáskrúðsfirði. 

5.22 Að festa kaup á fasteigninni Lyngás 79 í Garðakaupstað til skólahalds. 

2 3 Að hafa makaskipti á landsspildu er tilheyrir prestsetrinu Tröð í Gnúpverja- 
hreppi og sambærilegu landi úr jörðinni Réttarholti í sama hreppi.
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Að hafa makaskipti á hluta ríkissjóðs í skólastjórabústað á Flateyri og sambæri- 

legum hluta í fjölbylishúsi. 

Að selja hluta ríkissjóðs í fasteigninni Uppsalavegur 8, Húsavík. 

Að selja gamla prestseturshúsið á Bíldudal og verja andvirði þess til greiðslu á 

húseign, sem keypt hefur verið þar. 

Að selja prestseturshús nr. 10 við Ásgölu, Raufarhöfn, og verja andvirði þess 

til kaupa á annarri húseign þar. 

Að selja húseignirnar Hörðuvelli 1, íbúð á 1. hæð Hörðuvöllum 6 og Hrísholt 8, 
Selfossi, og verja andvirði þeirra fil kaupa á skrifstofuhúsnæði og lögreglustöð 

á Selfossi svo og að taka lán ll nefndra kaupa. 

Að selja fasteignina Hellisbraut 16, Reykhólum, ásamt 1350 m? lóð. 

Að selja jörðina Breiðuvík í Vestur-Barðastrandarsýslu og verja andvirði 

hennar til kaupa á jörðinni Smáralúni í Fljótshlið í Rangárvallasýslu og taka 

jafnframt nauðsynleg lán til þeirra kaupa. 

Að selja fasteignina Njálsgötu 30, sem er sameign Skógræktar ríkisins og 
Hallgrímskirkju, og verja hluta Skósræktarinnar af andvirðinu til byggingar- 

framkvæmda í Haukadal. 

Að selja flugskyli á Egilsstaðaflugvelli. 

Að selja hluta lands símstöðvarinnar Brúar í Hrútafirði. 

, 
Að afsala spildu úr landi jarðarinnar Kambsness, Laxárdalshreppi, Dalasýslu, 

sbr. samning flugmálasljórnar frá því í september 1981. 

Að selja læknisbústað á Reykhólum og verja andvirði ll byggingar læknis- 

móttöku þar. 

Að selja fasteignina Suðurgötu 8 í Hafnarfirði og verja andvirði til byggingar 

eða kaupa á húsnæði fyrir embætti bæjarfógetans í Hafnarfirði svo og taka 

nauðsynleg lán í því sambandi. 

Að kaupa kennarabústað fyrir starfsemi Reykjaskóla. 

Að kaupa, að fengnu samþykki fjárveitinganefndar Alþingis, handa Lands- 

höfn Keflavík. Njarðvík, uppfyllingu í eigu Skipasmiðastöðvar Njarðvíkur hf., 

enda náist samningar um kaupverð og greiðsluskilmála. 

Að selja Bjart M/S og verja andvirði skipsins til smíðar á nýju skipi vegna 
þtróunaraðstoðar við Grænhöfðaeyjar og taka lán að því marki sem á skortir 

til skipasmíðarinnar. 

Að taka lán til kaupa á 4. hæð húseignarinnar Laugavegur 105 og Hverfisgata 
116 í Reykjavík. 

Að taka lán tl bvegingar húsnæðis fyrir embætti bæjorfógeta í Hafnarfirði. 

Að taka lán til kaupa á skrifstofuhúsnæði fyrir Stjórnarráð Íslands. 

Að taka lán til kaupa á húseignum í nágrenni Menntaskólans í Reykjavík. 

Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir varamenn sendiherra í sendiráðum Ís- 

lands. Endanleg ákvörðun verði tekin í samráði við fjárveilingansfnd Alþingis. 

Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir borgardómaraembættið í Reykjavík.
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Að taka lán allt að 1 m.kr. til endurbóta á húsnæði Námsgagnastofnunar að 
Laugavegi 166, enda verði húseignir Ríkisúlsáfu námsbóka að Brautarholti 6 

og Tjarnargötu 10 í Reykjavík seldar, sbr. lið 54. 

Að taka lán allt að 10 m.kr. vegna flegstöðvar í Keflavík 

Að taka lán til kaupa á húseigninni Skeifunni 8, Reykjavík. 

Að taka lán til kaupa á hluta húseignar að Álfheimum 72 (98 m? geymslu- 

húsnæði). 

Að taka lán til kaupa á húsnæði fyrir Iðnskólann í Hafnarfirði. 

Að taka lán vegna framkvæmda við Hitaveitu Reykjahlíðar í samræmi við 

yfirlýsingar iðnaðarráðuneytisins frá 1. júlí 1975. 

Að ákveða að þegar starfsmaður, sem verið hefur í þjónustu ríkisins, hættir 

störfum skuli ekki endurráðið í starf það er viðkomandi starfsmaður hefur 

segnl. 

Að láta fara fram hönnun skrifstofuhúsnæðis, verkstæðis og birgðastöðvar 

fyrir Rafmagnsveitur ríkisins í Reykjavík. 

Að semja við Útvegsbanka Íslands, Akureyri og/eða verkalýðsfélögin á Akur- 
eyri um kaup eða byggingu á húsnæði fyrir skattstofu Norðurlandsumdænmis 
eyslra og embætti bæjarfógetans á Akureyri og taka lán í því sambandi. 

Að semja við Akraneskaupstað um hönnun stjórnsvsluhúss á Akranesi. 

Að gera í samráði við fjárveilinganefnd Alþingis samning við Reykjavíkur- 

borg um skuldir ríkissjóðs vegna framkvæmda í heilbrigðismálum. 

Að fjármagna tímabundið byggingu Listasafns Íslands meðan verið er að selja 
erfðahlut safnsins úr dánarbúi Helgu Jónsdóttur og Sigurliða Kristjánssonar. 

Að semja við Útvegsbanka Íslands, Ísafirði, bæjarstjórn Ísafjarðar o. fl. um 

hönnun stjórnsýsluhúss á Ísafirði. 

Að semja við hreppsnefnd Laxárdalshrepps í Dalasýslu og fleiri um hönnun 

stjórnsýsluhúss í Búðardal. 

Að verja allt að 100 þús. kr. til þess að greiða kostnað við undirbúning bvgg- 

ingar eða kaupa á húsnæði til vistunar fólks í Öörvggisgæslu, að fengnum tillög- 

um heilbrigðismála- og dómsmálaráðherra. 

Að bæta tjón á vatnsveitu í Skútustaðahreppi af völdum náttúruhamfara, í 
samræmi við reglur um bætur vegna hliðstæðra tjóna, og taka lán í því sam- 

bandi, ef þörf krefur. 

Að semja við Herjólf hf. og Skallagrím hf. um vanskil fyrirtækjanna hjá 

Ríkisábyrgðasjóði, m. a. niðurfellingu vaxta og dráttarvaxta að hluta, með þeim 
skilyrðum sem talin eru nauðsynleg. 

Að fella niður allt að 5 m.kr. af vanskilaskuld Grindavíkurhafnar, að lokinni 

frekari athugun á fjármálum hennar og að fengnu samþykki fjárveitinga- 
nefndar Alþingis. 

Að láta með samþykki fjárveilinganefndar Alþingis hreinsa höfnina í Flatev 

á Skjálfanda. 

mr 
Í. gr. 

Skattvísitala árið 1982 skal vera 150 stig miðað við 100 stig 1981.
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SÉRSTÖK YFIRLIT 

1. Iðnskólar (02 516 6). Kr. Kr. 

Í. Reykjavík ...........0.0 0 1400 000 
2. Hafnarfjörður ...........0...0. 00... 650 000 

3. Ísafjörður ..........0..0. 0. 100 000 
4. AkUr€yri .....0..0..0 000 100 000 

——.— 2250000 
2. Héraðsskólar (02 610 6). 

1. Reykholt .............0 00 500 000 
2. NÚpUr .......000 00. 300 000 
3. Reykjanes ............0000. 00. 150 000 

4. Reykir ........00.. 0... 600 000 
5. Laugar ..........0.... 000 400 000 
6. Eiðar 2... 3 000 000 
7. SkÓgar .......... 150 000 
8. Laugarvatn ............... 0 150 000 

—, $250000 
3. Bygging grunnskóla og íbúða fyrir skólastjóra, framlög 

(02 792). 
1. Hólabrekkuskóli, 1. og 2. áf. ................ 1 199 000 

2. Hlíðaskóli, 4. áf., íþrh. ...................... 873 000 
3. Hvassaleitisskóli, 3. áf., íþrh. o.fl. ............ 840 000 
4. Seljaskóli, 1. áf. ......0000... 0. 599 000 
5. Seljaskóli, 2. áf. ........000000. 0. 3 802 000 
6. Ölduselsskóli, 2. áf. G.....000 0. 2400 000 
7. Ýmsir skólar .........000.... 00. 286 000 
8. Skóli Ísaks Jónssonar .......00......... 200 000 
9. Hólabrekkuskóli, 3. áf. ..................... 592 000 

10. Vesturbæjarskóli, 1. áf. ..................... 200 000 
11. Kvennaskóli ..........0.00000 0 119 000 

12. Kópavogur, íþróttahús ...................... 1 000 000 
13. Kópavogur, Snælandsskóli, 1. áf. ............. 1087 000 
14. Kópavogur, skólalóðir ...................... 240 000 

15. Kópavogur, Digranesskóli ................... 142 000 

16. Kópavogur, Snælandsskóli, 2. áf. ............. 625.000 

17. Hafnarfjörður, Engidalsskóli ................. 548 000 
18. Hafnarfjörður, stækkun # Skólabraut 2 ....... 270 000 

19. Hafnarfjörður, Víðistaðaskóli, 4. áf., íþrh. 

tengibygging............2.0 000 1100 000 
20. Hafnarfjörður, Öldutúnsskóli, 4. áf. .......... 314 000 

21. Hafnarfjörður, sundlaug .................... 140 000 
22. Seltjarnarnes, sundlaug ..................... 400 000 

23. Garðabær, gagnfrsk., 1. og 2. áf. ............. 1200 000 
24. Garðabær, sundlaugarhús ................... 100 000 

25. Keflavík, gagnfrsk., 3. áf., T-bygging ......... 23 000 

26. Keflavík, íþróttahús, 1. áf. ................... 180 000
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27. 

28. 

29. 
30. 

31. 
32 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

dl. 

42. 

43. 

44. 

45. 
46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

60. 

67. 

68. 

69. 

70. 

11. 

72. 

73. 

74. 

75. 

Sl. 

52. 

53. 

54. 

55. 

50. 

57. 

58. 

59. 

Q0. 

61. 

62. 

63. 

64. 

69. 

{HH 

Keflavík, barnaskóli, endurbygging ........... 

Keflavík, sundlaug .......%0.0 000 

Grindavík, íþróttahús, 1. áf. ................. 

Njarðvík, íþrh., 1.,2. og 3. áf. ........0..... 
Njarðvík, SkÓli .....200.. 0 

2. Bessastaðahreppur, skóli ................... 

Mosfellshreppur, íþrh., 1. áf. (.............. 

Mosfellshreppur, viðb. Varmárskóla .......... 

Mosfellshreppur, færanlegar kennslust. ........ 

Sandgerði, íþrh. og skóli ........0.... 0... 
Gerðahreppur, sundi. og búningskl. .......... 

Gerðahreppur, stækkun skóla ................ 

Vatnsleysustrandarhr., skóli, 1. áf. ............ 

Vatnsleysustrandarhr., skólastjóraíb., eb. ...... 

Vatnsleysustrandarhr., sundlaug .............. 

Kjalarnes, lausar stofur og lóð ............... 

Kjósarhreppur, skóli og endurbætur .......... 

Akranes, barnaskólalóð * lausar stofur ....... 

Akranes, íþróttahús og viðbygging ........... 
Akranes, Grundarskóli, nýbygging ........... 

Leirár- og Melasveit, Heiðarskóli, br. t eb. 
Andakílshreppur, barnaskóli ................. 
Kleppjárnsreykir, mötuneyti ................. 

Reykholtsdalshreppur, sundlaug .............. 

Varmalandsskóli, íþróttahús ................. 

Varmalandsskóli, skóli, 1. áf. ................ 

Borgarnes, íþróttahús og sundlaug ............ 

Borgarnes, grunnskóli ........0.... 00... 

Laugagerðisskóli, íþrh. ........00. 0... 

Lýsuhóll, sundlaug .........0..0.. 000... 

Hellissandur, skóli, 1. og 2. áf. ......0.000.... 

Hellissandur, íþrh. og sundlaug .............. 
Ólafsvík, stækkun skóla 22.00.0000... 
Ólafsvík, endurbætur íbúðar ................. 
Grundarfjörður, íþróttahús .................. 

Grundarfjörður, skóli, 2. áf. t sundlaug ...... 

Stykkishólmur, skóli, nýbygging .............. 

Búðardalur, skóli, Í. áf. .................. 

Búðardalur, skólastjórabústaður ............. 
Búðardalur, skóli, 2. áfangi ............0.0.... 
Laugar í Dalasýslu, 4. át., íbúð * lóðir ....... 
Laugar í Dalasýslu, íþróttahús ............... 

Fræðsluskrifstofa Vesturlands ................ 

Ísafjörður, skólastjórabústaður, Hnífsdal ...... 

Ísafjörður, gagnfræðask., lausar stofur ........ 

Bolungarvík, íþróttahús .........0000.00.... 

Bolungarvík, skólastjórabúst., endurbætur ..... 

Bolungarvík, skólabókasafn, innrétt., skólahús 

Geiradalshreppur, heimavist, viðb. v/félh. ..... 

31. desember IÐSI. 

KT. 

100 000 

170 000 

695 000 

448 000 

58 000 

40 000 

110 000 

725 000 

10 000 

200 000 

263 000 

155 000 

114 000 

10 000 

170 000 

42 000 

31 000 

124 000 

320 000 

1 800 000 

30 000 

403 000 

98 000 

247 000 

96 000 

303 000 

188 000 

1 000 000 

282 000 

108 000 

820 000 

50 000 

847 000 

30 000 

26 000 

404 000 

600 000 

136 000 

48 000 

338 000 

264 000 

627 000 

50 000 

9000 

8000 

140 000 

25 000 

69 000 

100 000
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76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 

91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 

117. 
118. 
119. 
120. 
121. 
122. 

Reykhólar, 2. áf. skóla .........0......... 
Gufudalshreppur., laus stofa t heimavist ..... 
Flateyjarhreppur, endurb. skóla  eb. íbúðar .. 

Barðastrandarhreppur, skóli og jarðborun ..... 
Patrekshreppur, viðbygging skóla ............ 
Patrekshreppur, endurb. skólastjórabúst. ...... 
Tálknafjörður, íþrh. og félagsheimili .......... 
Tálknafjörður, skóli, endurb. á þaki .......... 
Þingeyri, SkÓli ........0.0. 
Mýrahreppur, barnaskóli Núpi ............... 
Flateyri, búningsklefar og sundlaug ........... 
Flateyri, skóli, endurbætur .................. 
Suðureyri, skóli, nýbygging ..............0.... 
Súðavík, skóli, nýbygging .........00....... 
Árneshreppur, Finnbogast., skólastjóraíb., 
stækkun .......0..000 0000 
Kaldrananeshreppur, endurb. skóla Drangsnesi 
Hólmavík, skóli, 2. áf. ........00.. 0... 

Fells- og Óspakseyrarhreppur, skóli Broddanesi 
Bæjarhreppur, skóli Borðeyri ................ 
Sauðárkrókur, gagnfrsk., C-álma ............. 
Sauðárkrókur, dag- og heimavistir ............ 
Sauðárkrókur, íþróttahús, 1. áf. .............. 

Staðarhreppur, skóli t íbúð ................. 
Laugarbakkaskóli, lóð, 1. og 2. áf. íbúðir ... 

Hvammstangi, sundlaug og búningsklefar ..... 
Hvammstangi, skóli, nýbygging .............. 
Þverárhreppur, skóli ...........00.000... 
Þverárhreppur, íbúð ...........0.....0...... 

Húnavellir, skóli, 2. áf. íþrh. * mötuneyti * íb. 
Þorkelshólshreppur, barnask. Víðihlíð ........ 
Húnavellir, vegna kaupa á Reykjum .......... 
Blönduós, lóð skóli # búningsklefar ........ 

Blönduós, íþróttahús .........0.00....... 
Skagaströnd, skóli ..........00000 00... 
Varmahlíðarskóli, skóli, 1. # 2. áf. lóð ..... 
Varmahlíðarskóli, íbúðir (Sjh. * Shl. * Hvhl.) 
Varmahlíðarskóli, 3. áf., íb. t búningski. ..... 

Lýtingsstaðahreppur, sundlaug ............... 

Hólahreppur, skóli t íbúð .................. 
Hólahreppur, skólastjóraíbúð ................ 
Hofsós, 1 s 2 áf. # 3. áf. skóla (endurb. t ný- 
bygg. Þ íbúðir) .........00 000. 
Hofsós, 4. áf., íþrh. og félagsaðst. ............ 
Haganeshreppur, íbúð, Sólg. í Fljótum ........ 

Haganeshreppur, skóli, nýbygging ............ 
Akureyri, Glerárskóli, 1. og 2. áf. ............ 
Akureyri, Glerárskóli, 4. áf. ................. 
Akureyri, Lundarskóli, 2. áf. ................ 

Kr. 

100 000 

164 000 

27 000 

83 000 

400 000 

63 000 

450 000 

125 000 

66 000 

100 000 

202 000 

75 000 

100 000 

50 000 

68 000 

37 000 
521 000 
130 000 
89 000 

100 000 
25 000 

705 000 
90 000 

300 000 
309 000 
645 000 
178 000 
101 000 
160 000 
53 000 
26 000 
92 000 
5000 

350 000 
230 000 
42 000 

106 000 
127 000 
270 000 
101 000 

127 000 
5 000 

280 000 
150 000 
50 000 

200 000 
119 000 

Nr. 

A 56 

9.



94. 416 

. Akureyri, Oddeyrarskóli, stækkun ............ 

. Akureyri, íþróttahús 
. Akureyri, Glerárskóli, 3. áf. ................. 
. Húsavík, gagnfræðaskóli, 1. og 2.áf. ......... 

„ Húsavík, íþróttahús, 1. áfangi ................ 
. Ólafsfjörður, gagnfrsk., 1. og 2. áf. ........... 
. Ólafsfjörður, barnaskóli, endurb. # lóð ....... 
. Dalvík, heimavist ........0.00. 0 

„ Dalvík, Skóli .......0.0000 0. 
. Grímsey, íbúð .........0.0.. 000. 

. Svarfaðardalshreppur, skóli  heimav.  mötu- 
MEY. ..00.20 0 

4. Svarfaðardalshreppur, sundskáli .............. 

5. Hrísey, íþróttahús t skóli ................... 
. Árskógsströnd, endurb. á eldh. .............. 

1. Þelamörk, viðb. / kennslust. lítil íbúð, skóla- 

stjóraíb. og endurb. ............0.0.0.0... 
. Hrafnagilshreppur, uppgjör 1. og 2. áf. 

t íbúð Þ jarðborun ............000. 

. Hrafnagilshreppur, 3. áf., sundi.  íþrh. ...... 

. Hrafnagilshreppur, skólastjórabúst. ........... 

. Svalbarðsstrandarhreppur, íb. t lóð skóla ..... 
. Grenivík, 1. áf. skóla  íþróttarými .......... 
. Stórutjarnaskóli, uppgj. skóla  borkostn. 

. Bárðdælahreppur, mötuneyti skóla ........... 

. Skútustaðahreppur, sundlaug ................ 

. Hafralækur, uppgj. skóla og hitaveita ......... 

. Hafralækur, íþróttaaðstaða .................. 

. Hafralækur, íbúðir .............0........... 
. Lundarskóli, Öxarfirði, skóli, 1. áf. 

. Lundarskóli, Öxarfirði, anddyri heimav. ....... 

. Kópasker, skóli, nýbygging .................. 

. Raufarhöfn, skóli, nýbygging ................ 

. Svalbarðshreppur, íbúð ..................... 
. Þórshöfn, skóli, 1. áf., viðbygging ............. 
. Þórshöfn, búningsklefar ..................... 

. Fræðsluskrifstofan Akureyri ................. 

. Seyðisfjörður, sundl., íþróttah., endurb. ....... 

. Seyðisfjörður, nýbygging skóla ............... 

. Neskaupstaður, barnask., endurb. ............ 
. Eskifjörður, skóli, nýbygging ................ 
. Skeggjastaðahreppur, skóli, nýbygging ........ 

. Vopnafjarðarhr., skóli Torfastöðum .......... 

. Vopnafjarðarhr., íþróttahús ................. 

. Hlíðarhreppur, skóli, nýbygging .............. 

. Jökuldalshreppur, stækkun skóla  íþróttaaðst. 

. Egilsstaðahreppur, uppgj. skóla * anddyri . 

. Egilsstaðahreppur, íþróttahús, 1. áf. .......... 

Egilsstaðahreppur, sel í Fellahreppi ........... 

31. desember 1981. 

Kr. 

22 000 

1 100 000 

911 000 

5000 

901 000 

71 000 

146 000 

50 000 

702 000 

320 000 

42 000 

6 000 

200 000 

100 000 

177 000 

189 000 

400 000 

172 000 

118 000 

454 000 

136 000 

237 000 

475 000 

47 000 

52 000 

190 000 

41 000 

60 000 

400 000 

300 000 

5 000 

230 000 

30 000 

100 000 

18 000 

700 000 

30 000 
871 000 

300 000 

39 000 

545 000 

10 000 

230 000 

334 000 

715 000 

100 000
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169. 

170. 

171. 

172. 

173. 

174. 

175. 

176. 

177. 
178. 

179. 

180. 

161. 

182. 

183. 

184. 

185. 

186. 

187. 

168. 

159. 

190. 

191. 

192. 

193. 

194. 

195. 

196. 

197. 

198. 

199. 

200. 

201. 

202. 

203. 

204. 

205. 

206. 

207. 

208. 

209. 

210. 

211. 

212. 

213. 

214. 

Egilsstaðahreppur, stækkun skóla * íbúð ..... 
Mjóifjörður, skóli * endurbætur ............. 
Reyðarfjörður, fþrh. ...........0 0... 

Búðahreppur, skóli ......00%.0. 00. 

Stöðvarfjörður, skóli t sundlaug ............. 
Breiðdalshreppur, skóli ...........0....... 

Djúpivogur, skóli  íþrh. * félagsaðst. t 
heimavist sundlaug .............0....00.... 
Geithellnahreppur, skóli, nýbygging .......... 
Nesjahreppur, uppgj. skóla (1. # 2. áf.) lóðir 

Höfn í Hornafirði, uppgj. Í áf. * lóðir, 

2. áf., íþróttah. skóli .....0............ 
Höfn í Hornafirði, sundlaug ................. 

Mýrahreppur, íbúð ..........0... 0... 

Borgarhafnarhreppur .........0..0.......... 
Hofshreppur, nýbygging ...............0..... 

Fræðsluskrifstofa Austurlands ................ 
Vestmannaeyjar, barnask., 3. áf. ............. 
Vestmannaeyjar, íþróttah. t sundlaug ........ 
Vestmannaeyjar, nýr skóli, 1. áf. ............. 

Selfoss, gagnfr.sk. íþróttahús .............. 
Selfoss, verknámshús ............... 0... 

Selfoss, barnask., viðbygg. t endurb. ......... 

Kirkjubæjarhr., uppgj. skóla t sundlaug ...... 

Kirkjubæjarhr., stækkun skóla ............... 

Vík í Mýrdal, skóli  endurb. íbúðar ......... 
A.-Eyjafjallahreppur, íþróttaaðst. í félh. ...... 

V.-Eyjafjallahreppur, íþróttaaðst. o. fl. í félh. .. 

A.-Landeyjahreppur, stækkun skóla í félh. 
V.-Landeyjahreppur, stækkun skóla íbúð 

Fljótshlíðarhreppur, stækkun skóla ........... 
Hvolhreppur, skóli ........0..00 00. 

Hvolhreppur, bókasafn ..........000. 

Rangárvallahreppur, sundi.  íþróttaaðst. lóðir 
Laugaland í Holtum, stækkun skóla, 1. áf. ..... 

Stokkseyri, innrétting handavinnust. .......... 
Stokkseyri, sundi.  íþróttaaðstaða ........... 

Eyrarbakki, stækkun skóla ..........0........ 

Hraungerðishreppur, kennaraíb., laus st., jarðb. 
Hraungerðishreppur, skóli, 2. áf. ............. 

Villingaholtshreppur, endurb. skóla ........... 

Skeiðahreppur, uppgj. sundi. * handavinnust. 
Gnúpverjahreppur .......0...... 00. 

Hrunamannahreppur, íb. * bílsk. t endurb. 

Skóla .......0.000.00. nn 
Biskupstungnahreppur, íbúð ................. 
Laugardalshreppur, 1) lóð, 2) íbúðir .......... 

Ljósafossskóli, endurbætur .................. 

Hveragerði, íþróttahús, 1. og 2. áf. .0......... 

þu
 

Kr. 

48 000 

55 000 

85 000 

181 000 

275 000 

350 000 

317 000 

251 000 

176 000 

526 000 

130 000 

166 000 

50 000 

300 000 

50 000 

110 000 

700 000 

125 000 

264 000 

502 000 

370 000 

17 000 

249 000 

91 000 

208 000 

214 000 

20 000 

250 000 

240 000 

338 000 

71 000 

100 000 

600 000 

56 000 

174 000 

300 000 

74 000 

186 000 

24 000 

30 000 

644 000 

35 000 

200 000 

120 000 

100 000 

548 000 

94.



Nr. 418 31. desember 1981. 94. 
Kr. 

215. Hveragerði, gamli skólinn, endurb. ........... 100 000 

216. Þorlákshöfn, stækkun skóla, 1. áf. ............ 190 000 

217. Þorlákshöfn, sundi. * búningskl............... 572 000 

218. Orkusparandi aðgerðir ...................... 700 000 
219. Stofnkostn. eldri skóla ...................... 700 000 

Til undirbúnings framkvæmda við skólabyggingar: 
1. Breiðholtsskóli ................ 0 5000 
2. Kópavogur, kennslusundlaug ................. 5000 

3. Víðistaðaskóli, kennslust. í safnh. ............. 5000 

4. Mosfellshreppur, gagnfrsk. Brúarás, stækkun og 
lÓð 20.00.0000. 5000 

5. Sandgerði, sundlaug ....................000.. 5000 

6. Sandgerði, stækkun grunnskóla ............... 5 000 
7. Keflavík, íþróttahús, 2. áf. .................... 5000 
8. Akranes, eldri grunnsk., breyt., stækk. ......... 5000 

9. Stykkishólmur, sundlaug ..................... 5000 

10. Stykkishólmur, íþróttahús .................... 5000 
ll. Akranes, sundlaug ............0...0 00 5 000 

12. Búðardalur, íþróttahús ....................... 5 000 
13. Ísafjörður, íþróttahús ................. 5000 

14. Bolungarvík, stækkun skóla, nýbygging ........ 5 000 

15. Bíldudalur, íþróttahús ........................ 5 000 
16. Flateyri, íþróttahús ....................... 5 000 
17. Kaldrananeshreppur, búningsklefar við Gvendar- 

lag 0... 5 000 
18. Þingeyri, sundlaug ..................00.0.0.0.00... 5 000 
19. Bæjarhreppur, íbúð ..............0.0...00.. 5 000 
20. Reykhólar, íbúð ..........00....0000.. 5000 
21. Víðihlíð, viðbygging ........0....0000. 0. 5 000 
22. Laugarbakki, íþróttahús ...................... 5 000 
23. Siglufjörður, íþróttahús ...................... 5 000 
24. Siglufjörður, skóli, breytingar ................. 5000 

25. Hólahreppur, sundlaug ....................... 5 000 

26. Akureyri, Lundarskóli,3.áf. ................. 5 000 

27. Akureyri, sundlaug ..............0.0.000.00... 5 000 

26. Akureyri, Síðuskóli .........0000000.0 5 000 
29. Akureyri, Oddeyrarskóli ..................... 5000 
30. Ólafsfjörður, endurb. sundi. .................. 5 000 
31. Öngulsstaðahreppur, endurbætur .............. 5 000 

32. Svalbarðsstrandarhreppur, íþróttahús og skóli ... 5 000 
33. Reykdælahreppur, íbúðarhús, kaup ............ 5 000 
34. Raufarhöfn, endurb. skóli .................... 5000 

35. Þórshöfn, heimavist o.fl. ..................... 5000 

36. Ólafsfjörður, íþróttahús .............0......... 5 000 

37. Þelamörk, íþróttahús ........................ 5000 
38. Skútustaðahreppur, skóli, nýbygging ........... 5000 

39. Húsavík, barnaskóli ..........0........ 5000 

Kr. 

65 329 000
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40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 

53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 

Hrísey, laus stofa 02.02.0200... 
Hlíðarhreppur, 2. áf. skóla ................... 
Hallormsstaður, íþróttahús, sundlaug, íbúð í skóla 

Reyðarfjörður, stækkun skóla ................. 
Nesjahreppur, sundlaug ................0...... 
Neskaupstaður, íþróttahús, stækkun ........... 
Djúpivogur, sundlaug ........00.0.00.. 
Borgarhafnarhreppur, Hrollaugsstaðaskóli viðb. . 
Vík í Mýrdal, íbúð ........0.0.0.0..0000 0. 
Vík í Mýrdal, sundlaug ..........0000.00.0.. 
A-Landeyjar, Íbúð .......0..... 0. 
Hvolhreppur, íþróttahús ...................... 

Djúpárhreppur, sundlaug, íþróttaaðstaða Þykkva- 

Hrunamannahreppur, íþróttahús .............. 

Biskupstungnahreppur, stækkun skóla ......... 
Hveragerði, nýbygging skóla .................. 
Vestmannaeyjar, breyting skóla ............... 

Skeiðahreppur, skóli ..................... 
Þorlákshöfn, stækkun skóla ...........0........ 

4. Dagvistarheimili (02 803). 

a. Dagvistarheimili sem tekin eru til starfa: 

1. Hnífsdalur, leiksk. .........0..0.. 0. 

2. Blönduós, leiksk. ............0.. 

3. Dalvík, leiksk. ............ 0. 
4. Akureyri v/Síðusel, dagh. — leiksk. ........... 
5. Húsavík, dagh. ..............0.. 0. 

Gerðahreppur, Kvenfélagið Gefn, leiksk. ....... 

- Selfoss v/Austurveg, dagh. — leiksk. .......... 
- Hafnarfjörður, skdh. v/Kirkjuveg ............. 
. Höfn í Hornafirði, leiksk. .................... 

. Seltjarnarnes, dagh.— leiksk. ................ 

Reykjavíkurborg: 
. Vesturborg v/Hagamel, dagh. ................. 

„ Austurbæjarskóli, skd. .......0........ 

„ Hálsasel, dagh. — leiksk. ..................... 

. Arnarbakki/Fálkabakki, dagh. — leiksk. ....... 
„ Iðufell, dagh. — leiksk. ..........0...... 
. Blöndubakki, skd. ........0.0.0.00 0. 
. Suðurhólar,skd. ........0..00000. 00 

. Færanleg leikskólastofa ...................... 

b. Dagvistarheimili sem eru í byggingu: 
1. 
2. 

3. 

Patreksfjörður, leiksk. ................... 
Bíldudalur, leiksk. ...........0 0. 

Suðureyri, leiksk. .............. 

Kr. 

5000 

5 000 
5000 
5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 

5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5000 
5 000 

Nr. 94. 

290 000 

65 619 000 

95 000 
100 000 
120 000 
935 000 
220 000 
20 000 

190 000 
370 000 
40 000 

550 000 

885 000 
1185 000 
550 000 
550 000 
550 000 
200 000 

370 000 
225 000 
300 000 

6 680 000
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Kr. Kr. 

4. Bolungarvík, leiksk. ......0..00 0. 250 000 

5. Ísafjörður v/Eyrargötu, dagh. — leiksk. ........ 300 000 

6. Súðavík, leiksk. .....0.0.00 0 140 000 

1. Sauðárkrókur, Hlíðarhverfi, leiksk. ............ 325 000 

8. Ólafsfjörður, leiksk. ...............0.... 325 000 
9. Þórshöfn, leiksk. .......00.0000 0 180 000 

10. Eyrarbakki, leiksk. ........0.. 000. 100 000 

11. Þorlákshöfn, leiksk. .............. 0. 250 000 

12. Hveragerði, leiksk. ...........0 000. 350 000 

13. Sandgerði, leiksk. ..........000000 300 000 
14. Keflavík, v/Hólmgarð, leiksk. ................. 250 000 
15. Njarðvík, leiksk. .......00.%. 0. 300 000 
16. Hafnarfjörður v/Norðurberg, leiksk. ........... 250 000 

17. Kópavogur v/Hábraut, dagh. ................. 250 000 

18. Sumargjöf, Reykjavík, dagheimili — leikskóli ... 750 000 

Reykjavíkurborg: 

19. Ægissíða, dagh., leiksk. ........00.... 1185 000 8 8 
20. Bústaðavegur (Tungusel), dagh. ............... 225 000 
21. Bólstaðarhlíð, dagh. .............. 00... 225 000 

— 68$50000 
c. Dagvistarheimili tekin í fjárlög 1981 eða fyrr, fram- 

kvæmdir ekki hafnar: 

1. Akranes v/Skarðsbraut, TI. áfangi, dagh. ....... 175 000 

2. Hellissandur, leiksk. .........0..0. 00... 5000 

3. Hólmavík, leiksk. .......000.. 5000 
4. Akureyri, dagh., leiksk. v/Þórunnarstræti ....... 100 000 

5. Stokkseyri, leiksk. ..........000 5000 

6. Kópavogur, v/Efstahjalla, dagh., leiksk. ........ 350 000 

1. Reykjavíkurborg, Hraunberg, dagh., leiksk. .... 225 000 
—— 865 000 

d. Ný dagvistarheimili: 

1. Hvammstangi, leiksk. ........0....... 30 000 
2. Hofsós, innbú, tæki .......0.0...0.00 0. 30 000 

3. Akureyri, dagh. ........0..00. 30 000 

4. Fíladelfíusöfnuðurinn, Akureyri, leiksk. ........ 30 000 

5. Raufarhöfn, Íeiksk. ......0.0...0.0.. 30 000 

6. Reyðarfjörður, leiksk. ................. 30 000 
1. Breiðdalsvík, innbú, tæki ..................... 30 000 
8. Kirkjubæjarklaustur, innbú, tæki .............. 30 000 
9. Vatnsleysuströnd, ÍÍ. áfangi ................... 30 000 

10. Hafnarfjörður, Suðurbær, leiksk. .............. 30 000 

11. Félagsstofnun stúdenta við H. Í., dagh. ......... 30 000 

Reykjavíkurborg: 

12. Tungusel, dagh. ...........0.0.000 00 30 000 
13. Árbæjarhverfi, dagh. .................. 30 000 
14. Vesturbær, dagh. ..........0..0. 000. 30 000 

15. Árbæjarhverfi, skd. ...........0.... 30 000 

16. Vesturbær, skd. ...........0000. 000. 30 000
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17. Hönnunarkostnaður „........0.0.... 0. 

5. Heiðurslaun listamanna skv. ákvörðun Alþingis 
(02 982 0601). 

„ Ásmundur Sveinsson ........0.. 

. Finnur Jónsson ......0..2000 000 

. Guðmundur Daníelsson 22.20.0000... 

Guðmundur G. Hagalín ..................... 
. Halldór Laxness ..........0.. 0 

„ Indriði G. Þorsteinsson .........0.... 0... 

- Kristmann Guðmundsson ............000... 

. María Markan ................. ll 

. Ólafur Jóhann Sigurðsson ............. 

10. Snorri Hjartarson ...........0... 0. 
11. Stefán Íslandi ............0..0. 0 
12. Svavar Guðnason „............ 00 

13. Tómas Guðmundsson .........0%.00. 0. 

14. Valur Gíslason .......0.0... 

oO
 
0
0
 

6. Bygging íþróttamannvirkja (02 986 0104). 
a) Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1973: 

1. Reykjavík, I. áf. Sundlaugar Vesturbæjar ...... 
2. Glímufél. Ármann, Rvík, íþróttahús ........... 
3. Knattspyrnufél. Reykjavíkur, Rvík, íþróttahús 
4. Ísafjörður, gras- og malarvöllur ............... 
5. Ólafsfjörður, malarvöllur ..................... 
6. Vestmannaeyjar, stækkun grasvallar ........... 
7. Umf. Þróttur, Vatnsleysuströnd, Gull., malarvöllur 
8. Ums. Borgarfj., Varmalandi, Mýras., íþróttasvæði 
9. Eyrarsveit, Grundarfjörður, Snæf., malarvöllur .. 

10. Stykkishólmur, Snæf., malarvöllur ............. 
11. Patrekshreppur, V-Barð., malarvöllur .......... 
12. Þingeyrarhreppur, V-Ís., malarvöllur ........... 
13. Höfðahreppur, Skagaströnd, A-Hún., íþróttavöllur 
14. Egilsstaðahreppur, S-Múl., malarvöllur og 

hlaupabraut ............0.... 
15. Hvammshreppur, Vík í Mýrdal, V-Skaft., íþrótta- 

VÖllUr 

16. Selfoss, íþróttasvæði „.................. 

b) Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1974: 
1. Knattspyrnufélagið Haukar, Hafnarf., íþróttahús 
2. Golfkl. Keilir, Hafnarf., völlur og hús .......... 

3. Tennis- og badmintonfél. Reykjavíkur, íþróttahús 
4. Ungtemplarafél. Hrönn, Rvík, skíðaskáli ....... 

Kr. 

125 000 

605 000 

15 000 000 

33 750 
33 750 
33 750 
33 750 
33 750 
33 750 
33 750 
33 750 
33 750 
33 750 
33 750 
33 750 
33 750 
33 750 
33 750 

500 
156 590 
10 308 

180 000 
3368 

506 250 

509 371
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Kr. Kr. 

5. Knattspyrnufél. Fram, Reykjavík, grasvöllur .... 100 000 

6. Reykjavík, vélfryst skautasvell ................ 300 000 
7. Golfkl. Leynir, Akranesi, völlur og skáli ....... 15 234 

8. Sauðárkrókur, íþróttavöllur ................... 500 
9. Golfkl. Siglufjarðar, golfvöllur og hús .......... 27 000 

10. Skíðafélag Siglufjarðar, Siglufirði, skíðastökkbraut 9333 
11. Íþróttabandal. Siglufjarðar, íþróttamiðstöð að Hóli 75 000 
12. Ólafsfjörður, golfvöllur ...................... 32 000 
13. Akureyri, skíðastökkbraut við Miðhúsaklöpp ... 1000 
14. Knattspyrnufélag Akureyrar, Akureyri, malar- 

VÖllur 22.00.0000... 4 752 

15. Umf. Íslendingur, Andakílshr., Borg., sundlaug . 7059 
16. Hvammstangahreppur, V-Hún., malarvöllur .... 14 275 
17. Umf. Geislinn, Aðaldalshr., S-Þing., íþróttavöllur 500 

18. Reykjahreppur, S-Þing., grasvöllur ............ 500 

19. Skútustaðahr., S-Þing., malarvöllur „........... 9200 

20. Umf. Bjarmi, Fnjóskadal, S-Þing., grasvöllur ... 500 
21. Umf. Borgarfjarðar, N-Múl., malarvöllur ....... 100 000 

22. Eskifjörður, malarvöllur ...................... 60 000 
23. Umf. Máni, Nesjahreppi, A-Skaft., völlur ...... 500 
24. Hafnarhreppur, A-Skatt., malarvöllur .......... 122 000 

——— 972 342 

c) Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1975: 
1. Golfklúbbur Suðurnesja, Keflavík, völlur ....... 85 000 
2. Seltjarnarnes, íþróttavöllur ................... 500 
3. Fimleikafél. Hafnarfj., Il. áf. grasvallar ........ 20 152 
4. Íþróttafél. Reykjavíkur, skíðalyfta í Hamragili .. 26 917 
5. Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík, íþróttavöllur í 

Fossvogi ......0.. 0. 50 000 
6. ÍR (Breiðholt II. áf.), grasv., malarv. og hlaupa- 

braut .......0.. 000 180 000 

7. Knattspyrnufél. Þróttur, Rvík, vallarhús og 
grasvöllur .........000000 00. 40 000 

8. Ólafsvíkurhr., Snæf., grasvöllur ............... 100 000 
9. Stykkishólmshreppur, Snætf., 1. áf., sundlaug ... 75 000 

10. Golfkl. Borgarness, golfvöllur ................. 52 000 
11. Íþróttafél. Grettir, Flateyri, V-Ís., skíðalyfta .... 6 736 

12. Siglufjörður, malarvöllur og vallarhús .......... 62 000 

13. Skíðafél. Siglufj., Skíðaborg, (skíðalyfta lll) .... 70 000 
14. Skíðafél. Fljótam., Holts- og Haganeshr., skíða- 

MANNVIrki 500 
15. Raufarhafnarhr., N-Þing., íþróttavöllur ......... 500 
16. HSÞ, Laugum, S-Þing., stækkun héraðsvallar ... 25 000 

17. Golfkl. Húsavíkur, Húsavík, golfvöllur ......... 60 000 

18. Skútustaðahr., S-Þing., vallarhús og sundlaug ... 24 887 
19. Þórshafnarhr., N-Þing., íþróttavöllur ........... 20 000 
20. Golfkl. Hafnarhrepps, A-Skaft., golfvöllur og 

skáli 20... 60 000



31. desember 1981. 453 

d) 

21. 
22. 
23. 

Búðahreppur, Fáskrúðsfirði, S-Múl., íþróttavöllur 
Umf. Skeiðamanna, Árn. „ búningsklefar NR 
Selfoss, stækkun vallarhúss SARA 

Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1976: 
1. 

2. 

3. 

Un
 

Grindavík, grasvöllur ..........0....0..... 
Fimleikafél. Hafnarfj., áhorfendasvæði, sér- 
VEllir 0... 
Kópavogur, I. áf.  áhorfendasv., búnings- 
kl., böð, girðing ............... 0 

- Umf. Breiðablik, Kópavogi, skíðalyfta ......... 
. Reykjavík, Sundl. Reykjavíkur, laugarhús ...... 
. Reykjavík, Laugardalsv., III. áf., gerviefni á 
hlaupabraut, gras á eystri völl og búningsklefar 

. Reykjavík, Árbæjarvöllur, grasvöllur .......... 

.„ Reykjavík, Bláfjöll, II. áf., lýsing í brekkur, 
skíðalyfta, snjótroðari og þjónustuhús HI 

- Knattspyrnufél. Rvíkur, Rvík, lyftuskáli og lýs- 
ing í brekkur .......0..0... 

. Glímufél. Ármann, Reykjavík, I. skíðalyfta ..... 
. Knattspyrnufél. Víkingur, skíðalyfta, lyftuhús og 
lýsing í brekkur ........00.0.0.. 

- Golfkl. Reykjavíkur, lokaframkv. við golfvöll 
Og Skála ..........0.. 

- Knattspyrnufél. Valur, Rvík, 11. áf., grasvöllur ... 
- Knattspyrnufél. Rvíkur, stækkun gras- og malar- 

Valla 

. Íþróttafél. Reykjavíkur, skíðaskáli í Hamragili 
- Akranes, Bjarnalaug ....................... 
- Staðarsveit, Snæf., íþróttavöllur ............... 
. Súðavík, N-Ís., malarvöllur AR NRRNRIR 
. Suðureyri, V-Ís. „ Skíðalyfta ............ 
. Íþróttabandalag Ísafjarðar, skíðamannvirki ..... 
. Ísafjörður, endurbætur á sundi. og íþróttahúsi 
- Bolungarvík, skíðalyfta ..........0...00...... 
- Bolungarvík, sundlaug og íþróttahús ........... 
. Seyluhreppur, Skag., íþróttavöllur ............. 
- Hofsóshreppur, Skag., íþróttavöllur ............ 
. Íþróttabandalag Siglufjarðar, troðari ........... 
- Reykjahreppur, S-Þing., sundlaug ............. 
. Ólafsfjörður, skíðastökkbraut (ID) 
- Akureyri, lýsing í skíðabrekkur ............... 
- Akureyri, áhaldahús í Hlíðarfjalli ............. 
- Golfkl. Akureyrar, golfvöllur ................. 
- Golfkl. Akureyrar, skáli ...................... 
- Knattspyrnufél. Akureyrar, Ak., girðing ........ 
. Íþróttafél. Þór, Ak., grasvöllur ................ 
- Dalvík, sundlaug .................0 00. 

Kr. 

51 000 

10 000 

500 

500 

150 000 

59 686 
100 000 
350 000 

200 000 
500 

750 000 

95 428 
130 000 

14 579 

100 000 
9274 

102 000 
15440 
21 000 
8010 

500 
4 000 

50 000 
26 000 

3 883 
100 000 

- 500 
20 000 
57 100 

500 
5000 

200 000 
48 809 

120 000 
25 000 
23 000 

160 000 
500 

1020 692 

A 57
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36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
d1. 
42. 
43. 
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Skíðafél. Dalvíkur, Dalvík, skíðalyfta .......... 
Húsavík, sérböð og hreinsitæki við sundlaug .... 

Seyðisfjörður, baðstofa .........00... 0... 
Seyðisfjörður, endurb. á sundh. og tækjum ..... 
Reyðarfjörður, íþróttavöllur .................. 

Búlandshreppur (Djúpivogur), S-Múl., sundlaug 

Golfkl. Selfoss, Selfossi, golfvöllur ............. 
Selfoss, útilaug við sundhöll ........0.00000... 

Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1977: 
1. Umf. Breiðablik, Kópavogi, skíðaskáli ......... 
2. Íþróttafél. Gerpla, Kópavogi, fimleikatæki ...... 

3. Reykjavík, skíðalyfta í Bláfjöllum (st) ......... 
4. Ungtemplaratél. Hrönn, Rvík, lýsing í brekkur .. 
5. HVÍ. V-Ís., héraðsíþróttav. að Núpi í Dýrafirði 
6. Íþróttabandalag Ísafjarðar, troðari ............. 
71. Sauðárkrókur, hlutdeild í laugarhúsi ........... 

8. 
9 

10 
11 
12 

Akureyri, skíðalyfta í Hlíðarfjalli, Hjallabraut 
. Umf. Vísir, Hlíðarhr., N-Múl., íþróttavöllur . 

. Umf. Hróar, Tunguhreppi, N-Múl., íþróttavöllur 

. Biskupstungnahr., Árn., hlutdeild í sundlaug .... 

. Skeiðahreppur, Árn., hlutdeild í sundlaug ...... 

Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1978: 

Siglingakl. Vogur, Garðabæ, bátanaust ......... 
Siglingafélagið Ýmir, Kópavogi, bátanaust og bátar 

Gerðahreppur, Gull., íþróttahús og sundlaug 
Knattspyrnufél. Fram, Rvík, skíðalýfta ......... 

Knattspyrnufél. Rvíkur, Rvík, skíðalyfta (VI) ... 
Íþróttafélag Reykjavíkur, skíðalyfta ........... 
Íþróttafélag fatlaðra, Reykjavík, íþróttavöllur ... 
Knattspyrnufélagið Valur, Rvík, skíðaskáli ..... 
Umf. Haukur, Melasveit, Borg., íþróttavöllur ... 
Akranes, íþróttahús „........00000. 0. 

Tálknafjarðarhr., V-Barð., íþróttavöllur ........ 

. Íþróttafél. Djúpverji, Snæfjallahr., N-Ís., íþrótta- 
VÖlUr 0... 

. Umf. Önundur, Mosvallahr., V-Ís., íþróttavöllur 

. Lýtingsstaðahreppur, Skag., sundlaug .......... 
. Skautafél. Akureyrar, skautasv., girðing og skáli 

. Akureyri, skíðastökkbraut ................... 
. Knattspyrnufélag Akureyrar, Ak., grasvöllur .... 

. Íþróttafél. Leiftur, Ólafsfirði, skíðalyfta ........ 
. Umf. Bjarmi, Hálshreppi, S-Þing., vallarhús 

. Neskaupstaður, hreinsi- og hitunartæki og girðing 

við Sundl. .........0. 00. 

. Íþróttafél. Huginn, Seyðisfirði, skíðalyfta ....... 

. Búðahreppur, S-Múl., endurbætur á sundlaug ... 

91. desember 1981. 

8 060 
34 976 

159 345 
50 000 

500 
1718 

24 000 
500 

19 338 
5 000 
7 200 

11 260 

12 000 
6 000 

100 000 
100 000 
75 000 
50 000 
26 000 
25 000 

8 000 
150 000 

500 

2000 
2 000 

75 000 
17 500 

500 
100 000 
60 000 

500 

20 000 
11 998 
14 000 

Kr. 

3175611 

321 897
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23. 

24. 
25. 
26. 

Neskaupstaður, Eskifjörður og Reyðarfjörður, 
skíðamiðstöð í Oddsskarði ...........0......... 
Um. Sindri, Hafnarhr., A-Skaft., skíðalyfta 

Golfklúbbur Vestmannaeyja, golfvöllur ........ 

Umf. Gnúpverja, Árn., íþróttavöllur ........... 

g) Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1979: 

h) 

. Knattspyrnufél. Rvíkur, Rvík, lyftingartæki ..... 

„ Reykjavíkurborg, stór tæki ................... 
. Knattspyrnufél. Haukar, Hafnarf., Hvaleyrarholts- 
VÖlur 

. Garðabær, laugarhús ............0........... 

. Keflavík, setlaugar .............. 
. Akranes, Il. áf., grasvöllur ................... 

. Staðarsveit, sundlaug og setlaug ............... 

. Patrekshreppur, V-Barð., sundlaug ............ 
„ Ísafjörður, vallarhús .........0.......... 
. Kaldrananeshreppur, Strand., laugarhús ........ 

. Golfkl. Sauðárkróks, Sauðárkróki, golfvöllur 

. Siglufjörður, setlaugar ...........0.......... 

„ Akureyri, troðari (2) ......000. 
. Grímsey, Evjaf., sundlaug .................... 
. Seyðisfjörður, troðari ......0.0.0 0. 
. Breiðdalshreppur, S-Máúl., sundlaug ........... 
. Neskaupstaður, íþróttahúsgólf ................ 
. Ölfushreppur (Þorlákshöfn), sundlaug .......... 

Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1980: 
. Keflavík, grasvöllur, æfingasvæði .............. 
. Garðabær, íþróttavöllur .................... 
- Siglingakl. Vogur, Garðabæ, bátar ............. 
- Hafnarfjörður, álma við íþróttahús ............ 

. Íþróttabandalag Reykjavíkur, íþróttabúðir ...... 

. Knattspyrnufél. Valur, Rvík, handknattleiksv. ... 

- Knattspyrnufél. Víkingur, Rvík,  skíðalyfta 
(4) v. Hepgil .....0... 0 

- Reykjavík, færanleg áhorfendasvæði ........... 
. Reykjavík, stór íþróttatæki og tækjabúnaður .... 
. Íþróttafél. Reykjavíkur, skíðalyfta (IV) ........ 
- Reykjavík, setlaug og breytingar á Sundhöll 

Reykjavíkur .......0.0.0.0...... 

- Umf. Vísir, Hvalfjarðarstrandarhr., Borg., íþrótta- 
völlur 

- Borgarnes, Mýr., vallarhús .............0....... 

. Umf. Álftanes- og Hraunhr., Mýr., íþróttavöllur 

. Golfkl. Ísafjarðar, Ísaf., golfvöllur og skáli ..... 
. Bolungarvík, grasvöllur og vallarhús ........... 

Kr. 

120 000 
500 

15 000 
50 000 

8114 
33 768 

50 000 
500 

40 000 
14 000 
30 000 
35 000 

100 000 
25 000 
40 000 
20 000 
80 000 
50 000 
22 900 

500 
34 000 

115 000 

15 000 
9 000 
7500 

30 000 
90 000 

500 

75 000 
500 

46 700 
100 000 

10 000 

2 000 
13 000 
5000 
5000 

41 000 

1041 498 

698 782
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17. 

18. 

19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
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Suðurfjarða-, Tálknafjarðar- og  Patrekshr., 

skíðal. Hálfdáni .........000000... 0. 

Umf. Grettir, Ytri-Torfustaðahr., V-Hún., sund- 

lag 0... 
Siglufjörður, lokaframkvæmdir við sundhöll 
Blönduós, búnings- og baðklefar .............. 
Skíðafél. Dalvíkur, troðari og lýsing í brekkur 
Akureyri, hlaupabraut .........).0..... 
Húsavík, II. áf., grasvöllur .................... 

Húsavík, skíðalyfta (4) .......0.0.0.. 
Vopnafjörður, íþróttavöllur ................... 

Vopnafjörður, skíðalyfta ..................... 
UÍA, héraðsvöllur að Eiðum ................. 

Seyðisfjörður, íþróttavöllur ................... 
Fljótshlíðarhr., Rang., íþróttavöllur ............ 
Selfoss, stækkun búnings- og baðkl. v. sundlaugar 

i) Íþróttamannvirki að hluta til skólamannvirki sam- 
þykkt 1980: 

1. Miðneshreppur (Sandgerði), íþróttahús ........ 
2. Keflavík, íþróttahús, 1. áf. .................... 
3. Garðabær, íþróttahús ..............0..0.0..... 
4. Kópavogur, íþróttahús .......0...0.. 00... 

5. Seltjarnarnes, íþróttahús ..............0..0... 
6. Mosfellshreppur, Kjósars., íþróttahús .......... 
7. Borgarnes, Mýras., íþróttahús ................. 
8. Eyrarsveit (Grundarfjörður), Snæf., sundlaug ... 
9. Hvammstangi, V-Hún., sundlaug, Í. áf. ........ 

10. Akureyri, íþróttahús ........00... 00... 
11. Hrafnagilshreppur, Eyjaf., íþróttahús .......... 
12. Húsavík, íþróttahús ..............0.0....... 

13. Raufarhafnarhreppur, N-Þing., sundlaug ....... 
14. Egilsstaðahr., S-Múl., íþróttahús, Í. áf. ......... 
15. Hafnarhreppur, A-Skaft., íþróttahús ........... 

16. Neskaupstaður, íþróttahús, Il. áf. .............. 

17. Vestmannaeyjar, íþróttahús ................... 

I) Íþróttamannvirki samþykkt í fjárlögum 1981: 

d
i
 

v
æ
n
 

Miðneshreppur, sundlaug ................0..... 

Gerðahreppur, Gull., grasvöllur og vallarhús .... 

Keflavík, stökk- og hlaupabrautir ............. 

Njarðvíkurbær, setlaugar ..................... 
Siglingafél. Ýmir, Kópavogi, björgunarbátur .... 
Reykjavíkurborg, stór íþróttatæki og tækja- 
búnaður .........0..000 0 

Skíðadeild Glímufél. Ármanns, Rvík, skíðaskáli . 

Knattspyrnufél. Fram, Rvík, stækkun vallarhúss . 

. Tennis- og badmintonfél. Rvíkur, tennisv. ...... 

#1. desember 1981. 

Kr. 

15 000 

5000 
32 000 
20 000 
35 000 
30 000 
10 000 
10 000 
25 000 
25 000 
80 000 
41 000 
10 000 
10 000 

40 000 
10 000 

100 000 
90 000 
75 000 
20 000 
20 000 
5000 

45 000 
150 000 

2000 
93 000 
15 000 
25 000 
40 000 
10 000 
90 000 

Kr. 

858 200 

830 000
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k) 

- Knattspyrnufél. Reykjavíkur, Rvík, skíðalyfta ... 
. Sundfélagið Ægir, Reykjavík, þjálfunartæki ..... 

Neshreppur utan Ennis, Hellissandi, stækkun 
íþróttavallar .......00.0.00... 

- Akranes, búningsaðstaða við völl .............. 
- Suðureyrarhreppur, V-Ís., íþróttavöllur ........ 
- Umf. Tindastóll, Sauðárkróki, skíðaskáli ....... 
- Skíðaráð Akureyrar, skíðageymslur í Hlíðartj. 
. Umf. Reynir, Árskógsströnd, Eyjaf., malarv. 
. Egilsstaðahreppur, S-Múl., skíðalyfta .......... 
. Eskifjörður, baðstofa í íþróttahúsi ............. 
- Kirkjubæjarklaustur, V-Skaft., íþróttavöllur 
- Umf. Biskupstungnahr., Árn., íþróttavöllur ..... 
- Hveragerðishreppur, lokaframkv. við sundlaug .. 
. Vestmannaeyjar, stór íþróttatæki .............. 

Íþróttamannvirki að hluta til skólamannvirki samþykkt 
í fjárlögum 1981: 

h
n
 

Keflavík, sundlaug .............0000 0. 
Njarðvík, íþróttahús og sundlaug .............. 
Vatnsleysustrandarhr., Gull., sundlaug ......... 
Grindavík, íþróttahús ......00.00000 
Tálknafjörður, íþróttahús ..................... 
Flateyrarhreppur, V-Ís., íþróttah. og sundi. ..... 
Sauðárkrókur, íþróttahús ..................... 
Þelamerkurskóli, Eyfjafirði, íþróttahús ......... 
Reyðarfjarðarhreppur, S-Máúl., íþróttahús ...... 

Ný íþróttamannvirki: 

Reykjavíkurborg, stór íþróttatæki ............. 
Knattspyrnufél. Valur, Rvík, íþróttahús ........ 

- Skotfélag Reykjavíkur, Rvík, skotsvæði ........ 
Knattspyrnufél. Rvíkur, íþróttah. f. lyftingamenn .. 

Reykjavíkurborg, troðari og skemma .......... 
Knattspyrnufél. Rvíkur, flóðlýsing ............. 
Knattspyrnufél. Fram, Rvík, skíðaskáli ......... 
Hafnarfjörður, viðbætur við sundhöll .......... 
Íþróttafél. Haukar, Hf., íþróttasvæði við húsið 

- Golfkl. Keilir, Hf., stækkun golfvallar .......... 
- Njarðvíkurbær, búningsklefar við völl .......... 
- Njarðvíkurbær, stór íþróttatæki ............... 
- Kópavogur, stór íþróttatæki .................. 
- Borgarnes, grasvöllur og vallarhús ............. 
- Búðardalur, Dalasýslu, íþróttasvæði ........... 
- Miðdalahr. Dalasýslu, íþróttavöllur ............ 
- Akranes, sundlaug (opin) .................... 
. Ólafsvík, Snæf., golfvöllur ............... 
- Bolungarvík, vallarhús ....................... 

Kr. 

12 000 

5111 

500 

6 000 

80 000 

5000 

2000 

10 000 

6 000 

5000 

2000 

6 000 

25 000 

10 000 

9000 

22 000 

9000 

30 000 

18 000 

45 000 

10 000 

5 000 

40 000 
1 

3 000 

3000 

3000 

3 000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3 000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

3000 

293 611 

188 000
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20. Blönduós, íþróttavöllur ......0..00... 3000 
21. Siglufjörður, grasvöllur ..........0.......... 3000 

22. Umf. Leiftur, Ólafsfirði, troðari ............... 3000 

23. Akureyri, áhaldageymsla við íþróttavöll ........ 3000 
24. Fjögur umf. í Eyjafirði, íþróttavöllur ........... 3000 
25. Húsavík, troðari ...........0.20000 00. 3000 

26. Neskaupstaður, íþróttasvæði .................. 3000 
27. Reyðarfjörður, stór íþróttatæki ................ 3000 
28. Hafnarhr., A-Skatt., trefjaplötur á sund. ....... 3000 

29. Laugardalshreppur, Árn., skíðalyfta ........... 3000 
30. Dyrhólahreppur, V-Skatt., íþróttavöllur ........ 2 996 
31. Hveragerði, íþróttah., framh. eldra mannvirkis .. 180 000 

rm 269 996 

10 180 000 

7. Landþurrkun (04 201 0130). 

1. Araós, Öxarfifði ........00..2. 00. 12 000 

2. Út-Hjaltastaðaþinghá ..........00............ 11 000 

3. Leiðvallarhreppur ......000..000 0. 12 000 

4. Dyrhólaós ......0..00000 00 nn 80 000 

5. Holtsós .......0..000. nan 13 000 

6. Austur-Landeyjar .........00.00 00... nn. 11 000 

7. Vestur-Landeyjar ..........00.0... 0... 11 000 

8. Djúpárhreppur .....00.00.0 000. 11 000 

9. Rangárvallahreppur ........0.2. 0... 5000 

— 166 000 

8. — Fyrirhleðslur (04 270 0109). 

a. Til fyrirhleðslna: 
1. Klifandi og Hafursá ........00.0 0... 40 000 

2. Ár undir Eyjafjöllum (ofan vegar) ............. 60 000 

3. Markarfljót 22.00.0000... 0... 220 000 
—— 320 000 

b. Til fyrirhleðslna gegn '/4 kostnaðar annars staðar frá: 

Djúpós og Hólsárbakkar ........000%. 000. 0n...... 30 000 

c. Til fyrirhleðslna gegn !/s kostnaðar annars staðar frá: 
1. Djúpá hjá Kálfafelli .........000.).....00..0... 20 000 
2. Skaftá hjá Kirkjubæjarklaustri ................ 20 000 

3. Skaftá hjá Heiði ........0.. 0... 40 000 
4. Kúðafljót ........0.00....... 0 120 000 
5. Eldvatn hjá Ásum ........000.0 0. 20 000 
6. Hafursá og Klifandi (vatnafél) ................ 40 000 
7. Ár undir Eyjafjöllum (neðan vegar) ........... 30 000 
8. Þjórsá við Þrándarholt ........0200000000.. 50 000 
9. Þjórsá í Skeiðahreppi .........0....00 0... 50 000 

10. Stóra-Laxá ......0.00..00. 20 000 
11. Litla-Laxá .......0...00.. 0 ann 20 000
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12. Hvítá við Fjall .....0.0..00. 20 000 
13. Ölfusá við Kaldaðarnes .........0............. 20 000 
14. Laxá í Svínadal 20.00.0000... 17 000 
15. Norðurá í Norðurárdal .............0.000..... 43 000 
16. Litla-Þverá 20... 40 000 
17. Stóra-Fúra 00... 20 000 
18. Hörðudalsá ........0.0.... 0. 30 000 
19. Miðá og Hundadalsá .........0..00.0.0.0.00.... 20 000 
20. Haukaðalsá .......0.0.00.... 10 000 
21. Skálmardalsá, A.-Barð. .......0.0.0..0.0. 10 000 
22. Múlaá í Laugarbólsdal .........0)....0....... 16 000 
23. Mórilla í Kaldalóni ..........00..0.. 10 000 
24. Hrútafjarðará .........0.0...... 0. 25 000 
25. Vatnsdalsá ........0..00.0..00 15 000 
20. Svartá Í A-Hún. ............. 15 000 
27. Héraðsvötn .........)...... 150 000 
28. Svarfaðardalsá hjá Ytra-Garðshorni ........... 15 000 
29. Hörgá .......0.00..0.. 0 85 000 
30. Eyjafjarðará .........0.000.. 76 000 
31. Fnjóská hjá Veisuseli ................. 25 000 
32. Bakkahlaup ........0...0.. 0 5000 
33. Bakkahlaup við Skjálftav. ............0...... 20 000 
34. Hofsá í Vopnafirði .................. 20 000 
35. Sléttuá í Reyðarfirði ...................... 15 000 
36. Dalsá í Fáskrúðsfirði „.............0....... 20 000 
37. Norðurdalsá í Breiðdal ............00...0.0... 130 000 
38. Skyndidalsá í Lóni .............0..000.. 60 000 
39. Lækur hjá Bragðavöllum ..................... 20 000 
40. Lækur hjá Stórhól ........0.... 25 000 
41. Hornafjarðarfljót ..........0..000... 200 000 
42. Leitislækur í Suðursveit ............0.......... 20 000 
43. Steinavötn og Staðará .......0.0.000.00. 60 000 
44. Kotá í Öræfum .......0.0.....0 30 000 

————— 1717 000 
d. Til fyrirhleðslna gegn #“s kostnaðar annars staðar frá, 

viðhald skiptist af matsnefndum: 
I. Suðurlandskjördæmi ....................... 70 000 
2. Reykjaneskjördæmi ......................... 36 000 
3. Vesturlandskjördæmi ............0....... 6 000 
4. Norðurlandskjördæmi vestra .................. 21 000 
5. Austurlandskjördæmi ................... 200 000 

—— 333 000 

2 400 000 

9. Landspítalinn, fjárfestingar (08 371 6). 
1. Geðdeild ........0... 10 700 000 
2. SÍMStöð ......0.. 0 67 000 
3. Sumargjöf .........0... 1350 000 
4. Bygging vegna krabbameinslækninga ........... 4 000 000
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5. Sjúkramóttaka og tengingar ......0..0........ 2 100 000 

6. Tækjakaup .......0.. 0 2 700 000 

7. Stjórn og Eftirlit 22.20.0000... 500 000 

10. Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða, annarra 
en ríkissjúkrahúsa (08 381 0301). 

a. Sjúkrahús og heilsugæslustöðvar: 

1. Reykjavík: 

a. Sundlaug við Grensásdeild ................. 3 000 000 

b. Heilsugæslustöðvar .......0000.. 900 000 

2. Akranes: 
a. Sjúkrahúsið ...........00. 00. 500 000 
D. H2 500 000 

3. Ólafsvík H2 ........0...0. 3 600 000 
4. Stykkishólmur H2 .......0)%%..0 0. 710 000 

S. Búðardalur H2 ...........%.... 00... 100 000 
6. Patreksfjörður sjh. og H2 ........0.. 1 000 000 
1. Bolungarvík HÍ ........000.000. 0. 100 000 

8. Ísafjörður sjh. 3 H2 .......0...... 0. 6 800 000 
9. Hólmavík HI ............ 0 1 500 000 

10. Hvammstangi H2 ......000.0... 0. 1 150 000 

11. Blönduós sjh. og H2 ......00.00... 0. 4 700 000 
12. Skagaströnd H .........00%00. 100 000 

13. Sauðárkrókur sýh. og H 2 ....0...0... 0. 3 500 000 

14. Siglufjörður, skuld ............. 0... 60 000 
15. Ólafsfjörður H 1 ........0.0.0 0... 2 500 000 
16. Akureyri FSA 00... 9 100 000 
17. Húsavík sjh. og H2 .......0.. 00 150 000 

18. Þórshöfn H 1 .........%. 200. 100 000 
19. Bakkafjörður H ...........000. 00. 100 000 

20. Vopnafjörður HÍ .......0.0.0...00. 00. 100 000 

21. Seyðisfjörður sh. og H 1 ............00....... 2 400 000 
22. Neskaupstaður sfh. og H 2 .............. 1 000 000 

23. Fáskrúðsfjörður H 1 ............0.0..... 1 700 000 
24. Egilsstaðir H 2 ............... 200 000 
25. Djúpivogur Hl ........... 0. 100 000 

26. Höfn í Hornafirði H 2 og H í Öræfum ......... 250 000 

27. Kirkjubæjarklaustur HÍ ..................... 100 000 

28. Vík í Mýrdal Hl 2.......... 2. 200 000 
29. Hvolsvöllur H 1 ............ 000. 1 530 000 
30. Selfoss sjh. Og H2 .......00. 0 2 900 000 

31. Hveragerði H 2 .........0.. 000. 650 000 
32. Keflavík sýh. ..........00 0. 1 800 000 

33. Keflavík H2 ........0...0 000. 3 500 000 
34. Hafnarfjörður H2 ...........%0.0 00. 1 500 000 

35. Kópavogur H2 .........0.0.0.. 000. 500 000 

36. Seltjarnarnes H 2 .........000. 0 3100 000 

Kr. 

21417 000 

61 760 000
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b. Heilsugæslustöðvar í leiguhúsnæði: 
1. Akúre€yri 2... 50 000 
2. Hafnarfjörður „.................... 50 000 
3. Álafoss ll. 100 000 
4. Þorlákshöfn .........0.0.0.. 50 000 

250 000 
c. Læknisbústaðir: 

1. Reykhólar .............0.0... 0 200 000 
2. Bolungarvík ......0.0...0.. -80000 
3. Egilsstaðir ...........0..... 500 000 
4. Vík í Mýrðal .......0.0.. 400 000 
5. Hveragerði .........0.....0.. 10 000 
6. Þórshöfn ......0.0.000.. 0. 100 000 

1290 000 

63 300 000 

Styrktarfé og ýmis eftirlaun, embættismenn og aðrir 
starfsmenn (09 383). 

0088—5894 Adolf J. E. Petersen ................ 6 000 
0046—4414 Aðalheiður Níelsdóttir .............. 6 000 
0047—5653 Aðalheiður Pálsdóttir ............... 6 000 
0064—4676 Aðalsteinn Hallsson .... .......... 6 000 
0287—9093 Andrés Eyjólfsson .................. 9 000 
0333—2438 Anna Guðmundsdóttir .............. 6 000 
0457—0707 Arnbjörg Eiríksdóttir ............... 6 000 
0468—7345 Arndís Eiríksdóttir ................. 6 000 
0473—-1859 Arndís Kristjánsdóttir ............... 6 000 
0904—9924 Axel Thorsteinsson ................. 9 000 
0136—8753 Ágúst Kvaran ...............0....., 9 000 
0506—1830 Árni Björnsson ........0... 6 000 
0534—5529 Árni Sigurðsson .........0.... 6 000 
0669—8174 Ásgeir Jónsson ................... 6 000 
0917—4567 Baldur Guðmundsson ............... 6 000 
1987—1934 Benedikt Gíslason .................. 9 000 
1082—2351 Bergþóra Sigurðardóttir ............. 6 000 
1209—7549 Bjarni Ó. Frímannsson .............. 6 000 
1210—6874 Bjarni Gíslason .................... 6 000 
1219—7640 Bjarni Jónasson ..........0.....,... 6 000 
1231—1265 Bjarni Sigurðsson .................. 6 000 
1268—0937 Björg Jónsdóttir .................... 6 000 
1268—1011 Björg Jónsdóttir „...........,........ 6 000 
1270—6464 Björg Magnúsdóttir „................ 6 000 
1352—4661 Björn Stefánsson ................... 6 000 
1356—4868 Björn Vigfússon .................... 6 000 
1470—5805 Brynjólfur Bjarnason ............... 13 000 
1498—1136 Böðvar Pálsson .................... 6 000 
1562—8197 Daníel Eggertsson .................. 6 000 Ai



94. 

1598—6395 

1601—0731 

1711—3607 

1964—0574 

2028—T144 

2032—3558 

2117—0429 

2134— 1681 

2325—2902 

2405—9111 

2679—17128 

2685—8143 

2756—1681 

2813—4169 

2820—3470 

2917—5993 

2920—7828 

3041— 7143 

3069—9750 

3096—3776 

3178— 1310 

3189—6959 

3231—9130 

3235—0100 
3241— 7208 

3215—5046 

3299— 1211 

3301—6581 

3312— 1318 

3338—4416 

3400—6091 

8581—3403 

3723—655S1 

3782— 2477 

3536— 1217 

3892—5350 

3917—4391 

3958—3925 

3986—5769 

4024—3038 

4029—7073 

4165—8568 

4235—5054 

4653—8382 

4598—6608 

4619—9359 

4624—1363 

4640—5528 

4716—0820 

162 

Dýrfinna Oddfreðsdóttir 
Dýrleif Friðriksdóttir .. 
Eggert Konráðsson 
Elín Jóhannesdóttir 
Elísabet Friðriksdóttir 
Elísabet Halldórsdóttir . 
Emelía Biering ........ 

Engel Lund ........... 

Finnbogi Lárusson 
Friðbjörg Jónsdóttir ... 
Gísli Kristjánsson 
Gísli Sigurðsson 

Grímur Grímsson 
Guðbjörg Hannesdóttir 

Guðbjörg Kristinsdóttir 
Guðjón Hermannsson 

Guðjón Jónsson 
Guðmundur Árnason .. 
Guðmundur Gíslason Hagalín 

Guðmundur Ólafsson .. 

Guðný Sveinsdóttir 

Guðríður Einarsdóttir .. 

Guðrún Davíðsdóttir .. 

Guðrún Eiríksdóttir ... 

Guðrún Guðmundsdóttir 

Guðrún Kristjánsdóttir . 

Guðrún Sigurgeirsdóttir 
Guðrún Á Símonar 
Guðrún Valdimarsdóttir 

Gunnar Ásgrímsson ... 
Gunnar Þorsteinsson ... 

Halldór Gunnlaugsson . 

Hannes Hreinsson 
Haraldur Kristjánsson 

Hálfdán Björnsson 

Helga Björnsdóttir 

Helga Jónsdóttir 

Helgi Eleesarsson 

Helgi Tryggvason ..... 

Herdís Guðmundsdóttir 

Herdís Jónsdóttir 

Hjálmfríður Bergsveinsdóttir 
Hjörtur Ögmundsson .. 
Inga Nielsen Beck ..... 

Ingibjörg Einarsdóttir .. 

Ingibjörg Jónsdóttir ... 

Ingibjörg Kristmundsdóttir 

Ingibjörg Stefánsdóttir . 

Ingólfur Arnason 

31. desember 1981. 

Kr. 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

1500 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

9 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000
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4969—8364 

4988—1746 

5071— 1994 

5154—3696 

5160—2528 

5184—4416 

5247—1168 

5308—4427 

5410—5126 

5410—5185 

5479—0589 

5735— 7886 

5756—2064 

5761—2037 

5765—0257 

5774—8311 

5787—6107 

5791—6265 

5904—4214 

5837—6027 

5848—3443 

5855—2399 

5930—3473 

5942—5064 

6000-—4498 

6174—7168 

6086—5388 

6203—6818 

6255—0228 

6256—6213 

6265—6069 

6357—0168 

6359—1610 

6463—3805 

6645—8520 

6694—-4263 

6819—8255 

6745—6548 

6746—5490 

6776—0719 

6793—9816 

7025—6673 

1033—-9927 

7100—1288 

1156—8156 

71195—3475 

1394—6298 

1425—8336 

1470—6282 

Jóhann Gunnarsson 

Jóhann Pétursson, Svarfdælingur 
Jóhannes Bogason 

Jón Jónasson 

Jón Kjerúlf 

Jón Sigurgeirsson ........ 

Jónas Bjarnason 

Jónína Gunnarsdóttir 

Júlíus Jónsson 

Júlíus Jónsson 

Karl Arnason 

Kristín Einarsdóttir ...... 

Kristín Ingileifsdóttir 

Kristín Jósefsdóttir 

Kristín Kristjánsdóttir .... 
Kristín Pálmadóttir 

Kristín Teitsdóttir 

Kristín Vigfúsdóttir ...... 

Kristjana V. Hannesdóttir 

Kristján Albertsson ...... 

Kristján Einarsson ....... 

Kristján Guðmundsson ... 

Kristlaug Tryggvadóttir .. 

Kristmundur Kr. Meldal 

Lára Sigurjónsdóttir 

Lovísa Magnea Ólafsdóttir 

Lýður Jónsson 

Magdalena Guðlaugsdóttir 
Magnús Gestsson ........ 

Magnús V. Guðbrandsson 
Magnús Ingimundarson .. 
Margrét Gísladóttir 

Margrét Guðmundsdóttir . 
María Markan 

Njáll Friðbjörnsson 

Oddur Búason 

Ólafía Egilsdóttir ........ 
Olafur Bjarnason ........ 

Olafur Björnsson ........ 
Ólafur Magnússon 
Olafur Tryggvason 
Páll Scheving 

Páll Vilhjálmsson ........ 
Pétur Jónsson 

Ragnar Benediktsson 

Ragnheiður Böðvarsdóttir 

Rósamunda Jónsdóttir ... 

Runólfur Guðmundsson .. 

Salvör Jörundsdóttir 

6 000 

9 000 

6 000 

6 000 

6 000 
7 500 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

7500 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

7500 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 
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7 500 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

7 500 

6000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 

6 000 
6 000
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; Kr. Kr. 

7503—-3036 Sesselja Jónsdóttir ......0.0..0000... 6 000 

7584—1787 Signý Gunnarsdóttir ........00000... 6 000 

7604—0352 Sigríður Böðvarsdóttir .........2.... 6 000 

7608—1352 Sigríður Einarsdóttir „......0..000... 7 500 

7618—9021 Sigríður Guðjónsdóttir .........0.... 6 000 

7637—2632 Sigríður Jónsdóttir .........0.0000... 6 000 

7659—3493 Sigríður Sigfinnsdóttir ............... 6 000 

7678—5058 Sigríður Þórðardóttir .........0.0.... 6 000 

1728— 7477 Sigrún Sigurjónsdóttir .........0.2...- 6 000 

7818—1605 Sigurborg Hallbjarnardóttir .......... 6 000 

7844—6676 Sigurður Björnsson ......0.000000... 6 000 

7852—0116 Sigurður Erlendsson .......0.00000... 6 000 

78571—17959 Sigurður Greipsson .....00..0..... 9 000 

7871—8369 Sigurður Jónsson ........0. 0... 6 000 

7883—5745 Sigurður Lárusson ........0000000. 0. 6 000 

7952—3488 Sigurjón Einarsson ......00000000. 0. 6 000 

8068—4118 Sigurveig Ólafsdóttir ..... NAANAR 6 000 

8183—5551 Skúli Skúlason frá Odda ............ 9 000 

8227—9393 Snæbjörn J. Thoroddsen ......0..... 6 000 

8474—2864 Steinunn Guðmundsdóttir ........... 6 000 

8496—5030 Steinunn Þorgilsdóttir .........2..... 6 000 

8530— 7428 Sturla Jónsson ......00000. 6 000 

8757—8283 Sveinn Pálsson ......00000..0.0000.. 6 000 

8849—4059 Sölvi Ásgeirsson .......0.0. 0... 6 000 

8857—4230 Sörli Hjálmarsson ....0.0.0........... 6 000 

9041—1292 Valborg Emilsdóttir ........000000... 6 000 

9160--8332 Valves Kárason .....00000..0...... 6 000 

9194—0922 Vigdís Andrésdóttir ........0.0000..! 6 000 

9440—6919 Þorbjörg Einarsdóttir .........0000... 6 000 

9443—9973 Þorbjörg Guðmundsdóttir ........... 6 000 

9663—0417 Þorkell Kristjánsson ......000.000... 6 000 

9746—0388 Þorsteinn Jónasson ....00.0.000.0.00... 6 000 

9376— 7071 Þóra Guðmundsdóttir ........0.0..... 6 000 

9505—5168 Þórður Benediktsson .......0.0..... 9 000 

9860--4820 Þuríður Guðjónsdóttir ........00%... 6 000 

9861—1959 Þuríður Guðnadóttir .......0..00.... 6 000 
—— 1022500 

12. Styrktarfé og ýmis eftirlaun, ekkjur (09 384). 

0310—8023 Anna Ármannsdóttir .........0..... 6 000 

0339—1922 Anna Helgadóttir ........0.00000.. 6 000 

0344—1458 Anna G. Ingólfsdóttir ..............- 6 000 

0370—-0321 Anna Sigfúsdóttir .......0..000000..- 6 000 

0379—4458 Anna Þuríður Sæmundardóttir ....... 6 000 

0579—0069 Arnþrúður Daníelsdóttir ............ 6 000 

0157—5880 Ágústa M. Hafberg .......0........- 6 000 

0162—3648 Ágústa Jónsdóttir .......0..000000... 7 500 

0552—8887 Árný Stígsdóttir .........0..000...... 6 000 

0714—8143 Áslaug Gunnlaugsdóttir ............. 6 000 

0767—4236 Ásta Halldórsdóttir .........00...... 6 000
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0779--2026 
1387—8218 
1437—-5864 
1523—7456 
1949—-7364 
1955—0834 
1999—9513 
2038— 3712 
1701—6911 
2357—0130 
2393—6755 
2960—9314 
3159—0612 
3174—6817 
3180—8006 
3307—2368 
3615—2028 
3642—6365 
3898—9995 
3912—-9272 
4243— 1672 
4263—3860 
4281—8372 
4384— 7627 
4413—8298 
4415—4277 
4598—4435 
4619—9022 
4621—8558 
4750—2330 
4792—8478 
5060—6228 
5273—-7915 
5297—0938 
5306—8812 
5452—9406 
5563—5498 
5751—2458 
5780—5765 
5910—1382 
5982—-8401 
6002—0418 
6004—-1296 
6040—-7355 
6090—9288 
6105—3042 
6107-—-8649 
6114—5486 
6083—-9204 
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Kr. 

Ásta Ólafsdóttir ........0........... 6 000 
Borghildur Thorarensen ............. 7 500 
Bryndís Þórarinsdóttir .............. 6 000 
Dagbjört Guðjónsdóttir ............. 6 000 
Elín Einarsdóttir ................... 7500 
Elín Guðjónsdóttir ................. 6 000 
Elínborg Bogadóttir ................ 6 000 
Elísabet Kemp ................ 6 000 
Eufemía Ólafsdóttir ................ 10 000 
Fjóla Sigmundsdóttir ............... 10 000 
Fríða Hlíðdal ...................... 13 000 
Guðlaug Jósefsdóttir ................ 6 000 
Guðný Halldórsdóttir ............... 6 000 
Guðný Sigurðardóttir ............... 6 000 
Guðný Vigfúsdóttir ................. 6 000 
Guðrún Sveinsdóttir ................ 6 000 
Halldóra Eiríksdóttir ............... 6 000 
Halldóra Þórðardóttir ............... 6 000 
Helga Friðbjarnardóttir ............. 6 000 
Helga Ingimundardóttir ........,.... 6 000 
Hlíf Magnúsdóttir .................. 6 000 
Hólmfríður S. Björnsdóttir .......... 6 000 
Hólmfríður Rögnvaldsdóttir ......... 6 000 
Hróðný Einarsdóttir ................ 10 000 
Hulda Þ. Björnæs .................. 7500 
Hulda Davíðsdóttir ................. 6 000 
Ingibjörg Eyjólfsdóttir .............. 7 500 
Ingibjörg Þ. Jónsdóttir .............. 7500 
Ingibjörg Karlsdóttir ................ 9 000 
Ingunn Hlíðar ..................... 6 000 
Ingveldur Ólafsdóttir ............... 6 000 
Jóhanna Vigfúsdóttir ............... 6 000 
Jónasína E. Hallgrímsdóttir .......... 6 000 
Jónína Ásmundsdóttir .............. 6 000 
Jónína Gissurardóttir ............... 6 000 
Karen Louise Jónsson .............. 6 000 
Katrín Ingibergsdóttir ............... 6 000 
Kristín Helgadóttir ................. 6 000 
Kristín Sigurðardóttir ............... 6 000 
Kristjana Káradóttir ................ 6 000 
Lára Bjarnadóttir .................. 6 000 
Lára Svansdóttir ................... 6 000 
Lára M. Vigfúsdóttir ................ 7500 
Laufey Karlsdóttir .................. 6 000 
Lilja H. Arndal ................. 7500 
Lilja Jörundsdóttir ................. 6 000 
Lilja Magnúsdóttir ................. 6 000 
Lilja Steinsen ...................... 12 000 
Lydia Pálsdóttir .................... 9000 

Nr. 94.
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Kr. Kr. 

6200--8946 Magdalena Ásgeirsdóttir ............ 6 000 

6226—6368 Magnea Magnúsdóttir .........0..... 6 000 

6340—5418 Margrét Árnadóttir .......000.00.... 6 000 

6346—-7545 Margrét Björnsdóttir .....0.000000.. 6 000 

6351—1374 Margrét Eyjólfsdóttir .........2..... 6 000 

6568—5035 Melitta Urbancic .....00000..000... 6 000 

6598—2218 Nanna Guðmundsdóttir ............. 6 000 

6598—2269 Nanna Guðmundsdóttir ........2..... 6 000 

6720--9532 Ólafía Finnbogadóttir ............... 6 000 

6982—6261 Pálína Jóhannesdóttir .......0..00.... 6 000 

7210—-4897 Ragnheiður Konráðsdóttir ........... 6 000 

7211--7066 Rannveig Gunnarsdóttir........2..... 6 000 

7313— 7869 Rósa Guðnadóttir 22.00.0000... 6 000 

7436—3121 Rut Hermanns Hansen .......00.0... 6 000 

7592—3678 Sigríður Árnadóttir ........0.0...... 6 000 

7592—3457 Sigríður Árnadóttir .......00..00.... 12 000 

7601-—-9088 Sigríður Björnsdóttir ........0.000... 6 000 

7616—4916 Sigríður Gísladóttir .......00.00000.. 6 000 

7620--0807 Sigríður Guðmundsdóttir ............ 6 000 

7642—5906 Sigríður Kristjánsdóttir ..........0.... 6 000 

7676—6827 Sigríður Vilhjálmsdóttir ............. 6 000 

7133—-3118 Sigrún Thorarensen .......0000000.. 10 000 

7995-—-7380 Sigurlaug Þ. Johnson .......0.0000... 6 000 

8187--8528 Skúlína Guðmundsdóttir ............ 6 000 

8469—5157 Steinunn P. Eyjólfsson .............. 6 000 

8494—3088 Steinunn Tómasdóttir ............... 6 000 

8511—-1744 Steinþóra Einarsdóttir ........0.2.... 6 000 

8720—5886 Sveindís Hansdóttir ........00.00.... 6 000 

8876—5958 Theodóra Hávarðardóttir ............ 7500 

8923—4034 Tove Engilberts .....00000.. 0... 10 000 

9451—8334 Þorbjörg Leifs ......000..0.00..... 6 000 

9784—-8068 Þórunn Jónsdóttir ........00000000..- 6 000 

——— 610 500 

13. Flóabátar og vöruflutningar (10 321 0103). 

a. Flutningar á landi: 

1. Til vetrarsamgangna í Breiðavíkurhreppi .... 20 000 

2. Til vetrarsamgangna í Dalahéraði .......... 30 000 

3. Snjóbifreið í A.-Barðastrandarsýslu ......... 10 000 

4. Til mjólkurflutninga í V.-Barðastrandarsýslu . 40 000 

5. Til vetrarsamgangna í Rauðasandshreppi .... 20 000 

6. Til vetrarsamgangna Í Ketildalahreppi ....... 15 000 

7. Til vetrarsamgangna Í Auðkúluhr., V. -Ísafj. .. 20 000 

8. Til vetrarsamgangna við Ingjaldssand ....... 20 000 

9. Snjóbifreið í Önundarfirði .........0.000... 8 000 

10. Snjóbifreið um Botnsheiði ........000000..- 20 000 

Stofnstyrkur .......0%..0 00 30 000 

11. Til mjólkurflutninga í Önundarfirði, Dýrafirði, 

Súgandafirði og Djúpi NANNA 110 000 

12. Til vetrarsamgangna í Álftafirði, N- Ísaf. ...... 20 000
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13. Til vöruflutninga í Árneshreppi ............. 80 000 
14. Til vetrarsamgangna í Árneshreppi .......... 30 000 
15. Snjóbifreið á Hólmavík .........,........ 14 000 
16. Snjóbifreið í Austur-Húnavatnssýslu ........ 7000 
17. Snjóbifreið í Skagafirði ..........0...0....... 14 000 
18. Til vetrarsamgangna í Haganes- og Holtshr. 20 000 
19. Grímsey, vegna Vetrarsamgangna og flugs ... 80 000 
20. Til vetrarsamgangna í Ólafsfirði ............ 15 000, 

Stofnstyrkur .....0.0.... 30 000 
21. Til snjóbifreiðar í Dalvíkurlæknishéraði ..... 8000 
22. Til vetrarsamgangna í Svarfaðardal ......... 20 000 
23. Snjóbifreiðar á Akureyri ........0..0..0....... 14 000 
24. Flugbjörgunarsveitin, Akureyri ......0....... 12 000 
25. Snjóbifreið í Hálshreppi, S.-Þing. ........... 14 000 
26. Til vetrarsamgangna í Fjallahreppi .......... 30 000 
27. Snjóbifreið Öxarfjörður-Kópasker .......... 16 000 
28. Til vetrarsamgangna á Bakkafjörð ......... 15 000 
29. Til vetrarsamgangna í Vopnafirði .......... 27 000 
30. Til vetrarsamgangna í Borgarfjörð eystra .... 38 000 
31. Til póst- og vöruflutninga á Jökuldal ........ 11 000 

Stofnstyrkur .......0... 20 000 
32. Til vetrarsamgangna á Jökuldal ............ 20 000 
33. Snjóbifreið á Fljótsdalshéraði .............. 14 000 
34. Snjóbifreið á Fjarðarheiði ................. 140 000 
35. Snjóbifreið á Oddsskarði ..........0........ 130 000 

Stofnstyrkur ......0..0.. 20 000 
36. Snjóbifreið á Fagradal ..................... 20 000 

Stofnstyrkur ......0.. 15 000 
37. Snjóbifreið, Stöðvarfjörður, Egilsstaðaflugv. 20 000 
38. Til vetrarsamgangna á Breiðdalsvík ........ 15 000 
39. Til vetrarsamgangna Djúpivogur-Hornafjörður 40 000 

Stofnstyrkur .....0.0.0... 40 000 
40. Svínafell í Nesjum .........0.. 14 000 
41. Til vöruflutninga á Suðurlandi .............. 120 000 

b. Flóabátar: Kr. 

I. Akraborg, til rekstrar ... 1000 000 

Stofnstyrkur ............ 800 000 
——— 1 800 000 

2. Baldur 22... 2 800 000 
3. Langeyjarnesbátur ...... 16 000 
4. Mýrabátur ............. 1 000 
5. Fagranes .......0........ 2 200 000 
6. Dýrafjarðarbátur ....... 13 000 
7. Hríseyjarferja, til rekstrar 400 000 

Stofnstyrkur ............ 1 160 000 

—.—.—.— 1 560 000 

  

Nr. 94. 

1 486 000
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Kr. 

8. Drangur, tilrekstrar .... 1 500 000 

Stofnstyrkur 22... 
1 400 000 

——— 2 900 000 

9. Mijóafjarðarbátur ....... 420 000 

arjól 
4 100 000 

10. Herjólfur 200... 
——————— 

14. Hafnarmannvirki og lendingarbætur (10 333 0103). 

1. Akranes ..........0 000 1 000 000 

2. Borgarnes ......0..000 00 1300 000 

3. Ólafsvík .......00000 000. 500 000 

4. Grundarfjörður ......00000000 00... 2 800 000 

5. Stykkishólmur .......0000000 000. ner 1 000 000 

6. Örlygshöfn .........000.00 0... 400 000 

7. Patreksfjörður ......00000000 0... 400 000 

8. Tálknafjörður ......0%..00000 0 1 900 000 

9. Flateyri .......00.0000 00 nr 800 000 

10. Súgandafjörður ........00000.0 00. nn nn 1 700 000 

11. Ísafjörður ......000...000 0. 1200 000 

12. Bolungarvík ........000%.0 000 nur 1 500 000 

13. Norðurfjörður ......0.00000. 0... nn 400 000 

14. Hólmavík „......0.000 0000. 1 800 000 

15. Hvammstangi .....02000000. 0. 1 000 000 

16. Blönduós ......000000. 0 1 100 000 

17. Sauðárkrókur ..........0.00 0000 nn 900 000 

18. Hofsós ........0000 1000 000 

19. Siglufjörður ........00.0000 0... nr 1 700 000 

20. Ólafsfjörður ........20.0000 00... 2 000 000 

21. Dalvík .........0%%0 00. 1400 000 

22. Akureyri .......00.0 000 2 300 000 

23. Svalbarðseyri .......0.0.00%0 000. 300 000 

24. Grenivík .........00.%. nan rr 700 000 

25. Grímsey ..........0. sn 900 000 

26. Húsavík ........0%%. 0000 1 100 000 

27. Hallbjarnarstaðakrókur .......000.00 0000... 300 000 

28. Raufarhöfn .........0..%.. nan 1450 000 

29. Þórshöfn .........%000 ann 100 000 

30. Vopnafjörður .......0.020.0. 0... 700 000 

31. Borgarfjörður eystri .....000.00 0... 300 000 

32. Seyðisfjörður ........0.000.0 000. rn 200 000 

33. Neskaupstaður .......0.000%%. 000. nan 900 000 

34. Eskifjörður .........000000 0000. 400 000 

35. Fáskrúðsfjörður .........%%000 00... 1 100 000 

36. Stöðvarfjörður ..........0000.00 0... 300 000 

37. Breiðdalsvík ........0..020 0 nan nn 500 000 

38. Djúpivogur .....00..%.0 000. 700 000 

39. Höfn í Hornafirði ..........020. 0. 3 300 000 

40. Dyrhólaey ........%%0. 0000 nan 300 000 

41. Stokkseyri ......0...0000 nn. 200 000 

Kr. 

15 810 000 
———————— 

17 296 000
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42. Eyrarbakki .........0..0.. 0. 
43. Sandgerði ...........0... 
44. Garður .........0... 0. 
45. Vogar ....0..0... 
46, Hafnarfjörður ...........0....0.. 

IS. Sjóvarnargarðar (10 333 0108). 
1. Akranes „0... 

Bolungarvík 0... 
Búðardalur „......0..0).0..0. 
Flateyri „0... 

Gerðar 0... 
Grenivík 

Hjalteyri „0... 
Húsavík .......00.0 

 HvalEyri ....... 
Miðneshreppur ............ 

- Ólafsvík ........ 
- Reykjanes, rannsóknir .........0..0..0.... 
„ Seltjarnarnes „............ 
- Stokkseyri .......0.0... 

17. Vogar 0... 
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16. Hafnarframkvæmdir vegna skipaiðnaðar (10 33 0112). 
Akranes „0... 
Stykkishólmur ........0..0..0... 
Ísafjörður lo... 
Skagaströnd .........0.00.00.0..0 0. 
Húsavík .....0.0.0000. 
Vestmannaeyjar ................ 
Garðabær... 
Reykjavík .......0....0.. 0 a

 

17. Framkvæmdir í flugmálum (10 471 6). 

Reykjavík ......0.0.0. 
Vestmannaeyjar .........0....... 
Kirkjubæjarklaustur ................0... 
Vík í Mýrdal .....0.0..000 
SElfOSs 2... 
Sjúkraflugvellir í Suðurlandskjördæmi ......... 
Rif 
Stykkishólmur ..........0...0.. 0. 
Grundarfjörður .........0..0...0.. 0 
Búðardalur ..........0..0000. 
Húsafell .......... I
 

A
 

Kr. 

900 000 

2 100 000 

500 000 

500 000 

3 000 000 

50 000 

10 000 

50 000 

50 000 

50 000 

50 000 

50 000 

50 000 

50 000 

50 000 

50 000 

50 000 

50 000 

75 000 

50 000 

50 000 

50 000 

2 000 000 

600 000 

2 000 000 

2 000 000 

500 000 

4 000 000 

4 400 000 

1 500 000 

2 680 000 

800 000 

40 000 

200 000 

300 000 

200 000 

510 000 

710 000 

620 000 

600 000 

50 000 

Nr. 94. 

Kr. 

48 850 000 

835 000 

17 000 000
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Kr. Kr. 

12. Stóri-Kroppur ......0000000 000 100 000 

13. Sjúkraflugvellir í Vesturlandskjördæmi ......... 150 000 

14. Ísafjörður .......00..0...0 nan 1 230 000 

15. Bolungarvík ......220000 000. 250 000 

16. Suðureyri ......0000000 000 1 080 000 

17. Flateyri .......0...0000 0. 160 000 

18. Þingeyri .......2%..00 0000. 460 000 

19. Bíldudalur .............. 000 nn n rr 670 000 

20. Patreksfjörður ........0.000%0.0 0... 510 000 

21. Hólmavík ..........00.0 0. 500 000 

22. Gjögur .........0.00 rn 1 065 000 

23. Sjúkraflugvellir í Vestfjarðakjördæmi .......... 250 000 

24. Blönduós .......000000 110 000 

25. Hvammstangi .......0.0.00 00... 60 000 

26. Sauðárkrókur .........0..00 00. nn. 1 825 000 

27. Siglufjörður ........00000.0. 0. nn 900 000 

28. Sjúkraflugvellir í Norðurlandskjörd. vestra ..... 100 000 

29. Akureyri ......00..0000r rn 2330 000 

30. Ólafsfjörður ........20.000 000. n nn 660 000 

31. Húsavík .........0.000 00. 1 410 000 

32. Kópasker ......00.0000 000. 1150 000 

33. Þórshöfn .......0.0000 0. 710 000 

34. Raufarhöfn .........00.%. enn 360 000 

35. Grímsey ......%%.0 ert 300 000 

36. Sjúkraflugvellir í Norðurlandskjörd. eystra ..... 100 000 

37. Egilsstaðir .........00.00 00... 850 000 

38. Bakkafjörður ........0.0000.00 00... 250 000 

39. Borgarfjörður eystri ....0..00.0. 0... 760 000 

40. Vopnafjörður .........00%0000. nur 350 000 

41. Norðfjörður ......20.00000 000 560 000 

42. Breiðdalsvík ..........2020 0000 1 070 000 

43. Djúpivogur .....00..000 00 nur 600 000 

44. Hornafjörður .......00000% 0... 2110 000 

45. Sjúkraflugvellir í Austurlandskjördæmi ......... 200 000 

46. Leiðarflugþjónusta .......00000 00 a nn 2400 000 

47. Ýmis verkefni ............00000 00... 600 000 

48. Óráðstafað ...........2200 0000 200 000 
——— 33100 000 

18. Fjárfestingar Póst- og símamálastofnunar (30 101 983). 

1. Sjálfvirkar símstöðvar ..........0.00000000... 5 760 000 

2. Línukerfi fyrir símnotendur: 

2.1. Í bæjum og kauptúnum ..................... 10 000 000 
2.2. Símasjálfsalar ...........0...00 0000... 2350 000 
3.  Landsímasambönd: 

3.1. Jarðsímaleiðir ...........000. 00. 1 200 000 

3.2. Fjölsímar ..............0. 00... 9 710 000 

33. RadíÓleiðir ........00020000 0. 8 215 000 

4.  Radíósendistöðvar .........02.0.00 0... 8 300 000
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5.  Húsbyggingar ............0...0.00. 14 065 000 
6. Bifreiðar og vinnuvélar ..................... 3 000 000 
7. Tölvubúnaður á póstgíróstofu ............... 400 000 

Fjárfesting í sveitum 1982 skv. lögum nr. 32/1981. 
Sjálfvirkar símstöðvar: 1. 

1.1. Nýjar stöðvar .......0..0. 1 505 000 
1.2. Stækkanir á eldri stöðvum .................. 4 275 000 
2.) JarðSímar ............. 0 20 330 000 
3.  Fjölsímar ........0... 0 2 790 000 
á.  RaðíÓleiðir ........0..0..0.. 3 200 000 
5.  Húsbyggingar ...........0.0..0..0.0 2 110 000 

Fjárfesting, sundurliðun: 
1. 

1.1 

2.2. 

3. 

3.1. 

Sjálfvirkar símstöðvar: 
- Stækkanir á eldri sjálfvirkum símstöðvum: 

a. Varmá ........0. 1440 000 
b. Akranes ........0. 210 000 
c. Bolungarvík ................... 210 000 
d. Þingeyri ......0.0 140 000 
e. Skagaströnd ............0.0.....0.... 150 000 
f. Sauðárkrókur ...................... 120 000 
g. Hofsós ........0.0.. 50 000 
h. Reykjavík .........00.... 2 710 000 
I. Dalvík „0... 50 000 
J- Reykjahlíð ................ 50 000 
k. Breiðdalsvík ....................... 50 000 
I. Laugarvatn ...........0.00.0. 50 000 

MM. Hella „0... 80 000 
Vík 130 000 
0. Óskilgreint og Ófyrirséð .................. 320 000 

Línukerfi fyrir símnotendur: 
. Í bæjum og kauptúnum: 

a. Reykjavíkursvæðið ...................... 5400 000 
b. Umdæmi I ............0 2 200 000 
Cc. Umdæmi H .............. 500 000 
d. Umdæmi HI ................ 1400 000 
€. Umdæmi IV .......0..0. 500 000 

Símasjálfsalar .........0..0.0.0.. 
Landssímasambönd: 
Jarðsímaleiðir: 

a. Borgarfjörður eystri ..................... 600 000 
b. Suðureyri .......0.0.. 600 000 

63 000 000 

34 210 000 

5 760 000 

10 000 000 
2350 000 

1200 000
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3.2. Fjölsímaleiðir: 
Breiðdalsvík — Stöðvarfj. — Reyðarfjörður 
A.-Hún. — Egilsst. — Hvolsvöllur ....... 

Reyðarfj. — Eskifj. — Neskaupstaður 

Reykjavík — Reyðarfjörður ............. 
Egilsstaðir — Reyðarfjörður ............. 

Akureyri — Dalvík ........0.000000.... 

Hólmavík — Hvammstangi — Laugarb. ... 

Ýmis ófyrirséður búnaður ................ 5
0
 
0
0
0
0
 

3.3. Radíóleiðir: 
a. Suðurlandsörbylgja ..........00..00000... 
b. Gaumkerfi ..........00.. 00. 
c. Hafnarnes — Reyðarfjörður ............. 
d. Streiti — Breiðdalsvík ................... 

4.  Radíósendistöðvar: 
a. Bílasími ..........000000 000 

b. Reykjavík — Radíó .......0.0..0000000.. 
c. Metrabylgja— skip ......000000.000 0. 
d. Faststillt viðtæki ........00.00. 00... 

5.  Húsbyggingar: 
„ Múlastöð .....0.0.0000 00 

Varmahlíð ........0020000 0. 
Kirkjubæjarklaustur ............0........ 
Akureyri .......200 000. 

Ísafjörður, birgðahús .................... 
Fáskrúðsfjörður, tækjahús ............... 
Birgðastöðin Jörfa ............0.0..0000... mw 

mo
 
R
a
 

19. Almennar framkvæmdir Rafmagnsveitna 
ríkisins 1982 (31 321 983). 
Virkjanir: 

Lagarfoss .......2222. ann 

Stofnlínur: 
Búrfell — Flúðir ...........00.00000 0000. 

Ljósafoss — Hveragerði ............0.000.00... 
Hveragerði — Þorlákshöfn ..................... 

Ólafsvík — Rif — Hellissandur ................. 
Sauðárkrókur — Hofsós .......0.00.0.00 00... 

Akureyri — Dalvík ..........0.0000 000 
Laxá — Lindarbrekka .........0000000 000... 

Hólar — dreifilína ..........00.0000.0 0000. 

Athuganir, endurbætur 0. fl. ...............0.... 

31. desember 1981. 

Kr. 

2 218 000 

684 000 

2 100 000 

630 000 

1303 000 

660 000 

1424 000 

691 000 

2 970 000 

1 500 000 

3 095 000 

650 000 

4 000 000 
1 950 000 
1550 000 
800 000 

7315 000 
2170 000 
2450 000 
1 200 000 
500 000 
200 000 
230 000 

600 000 
8 100 000 

500 000 
1450 000 
1 000 000 
6 430 000 

10 860 000 
7130 000 

1450 000 

Kr. 

9 710 000 

8 215 000 

8 300 000 

14 065 000 

1 500 000 

31 120 000
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Kr. Kr. Aðveitustöðvar: 

Hella 2... 6 530 000 
Flúðir ......... 301 000 
Hveragerði ........0..0.. 0 9 520 000 
Vatnshamrar ...........)...0.. 0 4 838 000 
Ólafsvík „20.00.0000 1 240 000 
Hvammstangi ..........0..... 245 000 
Laxárvatn .......00... 559 000 
Sauðárkrókur ...........0...0... 0. 4 318 000 
Hofsós .......... 0 245 000 
Grenivík „0... 232 000 
Laxárvirkjun ..........0.. 1485 000 
Lindarbr€kka .........0... 222 000 
Raufarhöfn .........0....0.... 0. 84 000 
Brúarland ..........0...0.0.0.00.. 0 2 978 000 
Eskifjörður .........0...0..... 349 000 
Stðlar ........0...0... 131 000 
Stöðvarfjörður og Breiðdalsvík ................. 1 581 000 
Varaspennir ...........0 0... 3 961 000 
Verk færð 1982 .......0... 0 1721 000 

———— 40540 000 

Geymsluhús 0. fl. ........0... 0... 2 000 000 
Innanbæjarkerfi ........0.0.0..0..0 0. 44 000 000 
Vélar Og tæki .......0...0. 0... 4 000 000 
Dísilstöðvar .........0.0..0.. 1 500 000 

Almennar framkvæmdir samtals 124 660 000 

Fjáröflun: 
Heimtaugargjöld ............... 6 000 000 
Lántökur samkvæmt lánsfjáráætlun .............. 118 660 000 

124 660 000 

Gjört á Bessastöðum, 31. desember 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 
(L.S.) R 

Ragnar Arnalds. 
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LÖG 
um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, 

verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. 

ForsETi ÍsLANDS 

gjörir kunnugt: Að ég hef látið fella meginmál laga nr. 68 31. maí 1976, laga nr. 15 1979 og 

laga nr. 45 29. maí 1981 um breyting á lögum nr. 101 8. des. 1966 um Framleiðsluráð 
landbúnaðarins, verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. inn í 

lög nr. 101 8. des. 1966, um Framleiðsluráð landbúnaðarins, verðskráningu, verð- 

miðlun og sölu á landbúnaðarafurðum o. fl. og gef þau út svo breytt: 

I KAFLI 

Um skipan og verkefni Framleiðsluráðs. 

1. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins hefur á hendi aðalframkvæmd laga þessara, og skal það 
skipað þannig: 7 mönnum kosnum af Stéttarsambandi bænda á fulltrúafundi þess, og sé einn 
þeirra formaður Framleiðsluráðs, og 4 mönnum, er stjórn Stéttarsambandsins skipar sam- 
kvæmt tilnefningu eftirgreindra aðila, einn frá hverjum: þeirri deild Sambands ísl. sam- 
vinnufélaga, er fer með sölu landbúnaðarafurða, Mjólkursamsölunni í Reykjavík, Sláturfé- 

lagi Suðurlands og mjólkurbúunum utan mjólkursölusvæðis Reykjavíkur og Hafnarfjarðar, 
allir til tveggja ára í senn. Framleiðsluráð kýs sér formann til sama tíma. 

Þegar rætt er um málefni, er varða Sölufélag garðyrkjumanna, Samband eggjafram- 

leiðenda eða Hagsmunafélag hrossabænda, ber að gefa fulltrúum þeirra félaga, einum frá 
hverju, kost á að sitja fund Framleiðsluráðs með málfrelsi og tillögurétti. 

Framleiðsluráð kýs úr sínum flokki 3 menn í framkvæmdanefnd og jafnmarga til vara. 
Verkefni nefndarinnar er að taka ákvörðun um og afgreiða mál, sem ekki þykir fært að fresta 
til fundar framleiðsluráðs. 

Framleiðsluráð ræður sér framkvæmdastjóra og annað starfslið, eftir því sem þörf 
krefur. 

2. gr. 

Aðalverkefni Framleiðsluráðs (auk þess sem um ræðir í 1. gr.) eru: 

. að fylgjast með framleiðslu, sölu og vinnslu landbúnaðarvara; 
2. að stuðla að eflingu landbúnaðarframleiðslunnar í samstarfi við Búnaðarfélag Íslands, 

svo að hún fullnægi, eftir því sem kostur er á, þörfum þjóðarinnar; 
. að stuðla að umbótum á vinnslu og meðferð varanna; 

4. að vinna að aukinni hagnýtingu markaða fyrir þessar vörur utan lands og innan; 

þr
 

(99
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. að vinna að því að beina framleiðslu landbúnaðarins að þeim framleiðslugreinum, sem 
landbúnaðinum eru hagfelldastar og samrýmast best þörfum þjóðarinnar á hverjum 
tíma. 

Í því skyni heimilast Framleiðsluráði landbúnaðarins: 

a. Að ákveða mismunandi hátt útborgunarverð til framleiðenda eftir árstímum og inn- 
heimta verðjöfnunargjald af innveginni mjólk. 

b. Að ráðstafa því fé, sem fást kann í verðjöfnunarsjóð samkv. a-lið, til verðuppbóta á 

þær vörur, sem Framleiðsluráð telur þörf á, svo sem til útflutningsuppbóta til viðbótar 
því fé, sem greitt er úr ríkissjóði samkv. 12. gr. Gjöld þau, sem um ræðir samkv. 

a-lið, hafa ekki áhrif á útsöluverð landbúnaðarvara til neytenda; 

. að ákveða verðmiðlun á kindakjöti, mjólk og mjólkurvörum samkvæmt fyrirmælum 

laga þessara; 

. að ákveða mjólkursölusvæði samkvæmt lögum þessum; 

. að verðskrá landbúnaðarvörur í einstökum atriðum á grundvelli verðákvarðana sam- 
kvæmt 6. og 7. gr., enda sé sú verðskráning samþykkt af sexmannanefnd. 

2. gr. a. sbr. Í. 45/1981. 

Nú verður búvöruframleiðsla meiri en þörf er fyrir á innlendum markaði og ekki fæst við- 

unandi verð fyrir umframframleiðslu á erlendum mörkuðum að mati Framleiðsluráðs, er 
landbúnaðarráðherra, að fengnum tillögum Framleiðsluráðs og fulltrúafundar Stéttarsam- 

bands bænda, heimilt með reglugerð að grípa til eftirtalinna tímabundinna ráðstafana: 

a) 

b) 

Að ákveða mismunandi verð á búvöru til framleiðenda. Í því sambandi er m. a. heimilt 
að ákveða framleiðendum fullt grundvallarverð fyrir ákveðinn hluta framleiðslunnar, 

en útflutningsverð fyrir það sem umfram er. 

Að greiða hluta af niðurgreiðslum til framleiðenda í samræmi við framleiðslumagn 
allt að ákveðnu marki, en síðan stiglækkandi eftir því sem framleiðslan vex þar fyrir 
ofan. Heimilt er að ákveða rétt frumbýlinga í samræmi við bústofn þeirra. 

Að innheimta framleiðslugjald til verðjöfnunar, sem má vera mishátt eftir bústærð 

ef ástæða þykir til. 

Heimilt er að ákveða sérstaklega með reglugerð rétt þeirra, sem hefja búskap, 

draga saman búvörutegundir eða hætta búskap. Ennfremur þeirra, sem hafa mikinn 

fjármagnskostnað vegna bygginga sem teknar hafa verið í notkun 1976 eða síðar. 

Heimilt er að nota samtímis ofangreindar heimildir. 

Söluaðilum er skylt að halda eftir af greiðslum til framleiðenda þeirri fjárhæð af 
andvirði innlagðrar búvöru, sem ákveðin er hverju sinni vegna framkvæmdar ofan- 
greindra geimilda, og standa skil á þeim fjárhæðum til Framleiðsluráðs. 

Að innheimta gjald af innfluttu kjarfóðri. Gjald þetta skal annaðhvort vera tiltekin 
fjárhæð á hverja þyngdareiningu kjarnfóðurs eða tiltekið hlutfall af tollverði kjarnfóð- 
urs. Aldrei má gjald skv. þessari mgr. þó nema meiru en sem svarar 200% af tollverði 
innflutts kjarnfóðurs. Að fengnum tillögum Framleiðsluráðs getur landbúnaðarráðherra 
ákveðið endurgreiðslu kjarnfóðursgjaldsins að hluta eða öllu leyti eða niðurfellingu 
þess til bænda, m. a. mismunandi eftir svæðum vegna harðæris, uppskerubrests eða til 
að auka framleiðslu búvöru sem skortur er á, að fengnum tillögum Framleiðsluráðs 

landbúnaðarins. 

Skattstjórar skulu fyrir 1. júní ár hvert ókeypis og ótilkvaddir gefa Framleiðsluráði 
upp í því formi sem það ákveður, afurðamagn og bústofn á hverju lögbýli og hjá öðrum 

framteljendum, sem hafa meiri hluta tekna sinna af landbúnaði. Einnig er þeim skylt að 
veita aðrar upplýsingar, sem nauðsynlegar eru í þessu sambandi.
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Sýslumenn, bæjarfógetar og í Reykjavík tollstjóri innheimta gjaldið við innflutn- 
ing. Landbúnaðarráðherra er þó heimilt að ákveða aðra innheimtuaðferð. 

Sé ákvörðun tekin um að fella niður kjarnfóðurgjald, sem lagt hefur verið á sam- 
kvæmt framangreindri heimild, skal endurgreiða það sem innheimt kann að hafa verið 
af birgðum sem til eru þegar niðurfelling er ákveðin. Á sama hátt skal taka gjald af 
birgðum söluaðila í upphafi gjaldtímabils. 

Seljendur skulu senda Framleiðsluráði ársfjórðungslega skrá yfir alla sölu, sé þess 

Óskað. Tilgreina skal hverjir kaupendur eru, heildarmagn til hvers kaupanda og eining- 
arverð. 

c) Framleiðsluráð fer með gæslu þess fjár, sem innheimtast kann samkvæmt heimildum 
þessarar greinar, og ráðstafar því með samþykki landbúnaðarráðherra. 

Meðal annars er heimilt að verja því til að greiða verðbætur til þeirra, sem minnka 
búvöruframleiðslu sína í því skyni að draga úr óhagkvæmri framleiðslu, enda náist 
samkomulag um að ríkissjóður leggi fram a. m. k. jafnháa fjárhæð, sem og til að jafna 

halla, er verða kann á útflutningi milli söluaðila. 

Gjöld þessi skulu ekki leiða til hækkunar á búvöruverði að svo miklu leyti sem 

fjármagninu er varið til að jafna söluverð búvara milli framleiðenda. 

Rísi ágreiningur um atriði, sem falla undir þessa grein, skal hann lagður fyrir nefnd 
fimm manna til úrskurðar. Nefndina skipa tveir fulltrúar Stéttarsambands bænda, tveir 

fulltrúar Búnaðarfélags Íslands og formaður tilnefndur af landbúnaðarráðherra. 

3. gr. 
Framleiðsluráð lætur safna og gefa út ár hvert skýrslu um framleiðslu landbúnaðarvara, 

vinnslu þeirra og sölu, markaði, markaðshorfur og afkomu landbúnaðarins á hverjum tíma. 
Skylt er öllum þeim fyrirtækjum og stofnunum, er hafa með höndum vinnslu eða sölu 

landbúnaðarvara, að láta ráðinu í té allar upplýsingar, er því geta að gagni komið við störf 
þess og þær geta veitt. 

Áður en ákvarðanir eru teknar um inn- og útflutning landbúnaðarafurða, svo sem kjöts, 

mjólkur, mjólkurvara, garðávaxta og gróðurhúsaframleiðslu, skulu aðilar, sem með þau mál 
fara, leita álits og tillagna Framleiðsluráðs. Skal þess jafnan gætt, að innflutningur á landbún- 

aðarvörum fari því aðeins fram, að innlend framleiðsla fullnægi ekki neysluþörfinni, og 
útflutningur því aðeins, að nægilegt sé eftir í landinu til nota fyrir almenning af þeirri vöru, 
sem út er flutt. 

Il. KAFLI 

Um verðskráningu. 

Á. gr. 

Söluverð landbúnaðarvara á innlendum markaði skal miðast við það, að heildartekjur 

þeirra, er landbúnað stunda, verði í sem nánustu samræmi við tekjur annarra vinnandi stétta. 
Í verðlagsgrundvelli skal, sbr. ákvæði 6. gr., tilfæra ársvinnutíma bóndans, skylduliðs 

hans og hjúa á búi af þeirri stærð, sem miðað er við hverju sinni, og virða vinnutíma til 
samræmis við kaupgjald verkamanna, sjómanna og iðnaðarmanna, eins og það er við upphaf 

hvers verðlagstímabils. Eigi skal þó taka til viðmiðunar ákvæðisvinnu verkamanna og iðnað- 
armanna né aflahlut sjómanna. 

Til kaupgjalds teljast hvers konar samningsbundin fríðindi. 

5. gr. 

Nefnd sex manna, tilnefnd af samtökum framleiðenda og neytenda, skal á grundvelli 

ákvæða 4. gr. ákveða afurðaverðið til framleiðenda og verð landbúnaðarvara í heildsölu og
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smásölu, samkvæmt nánari ákvæðum þessara laga. Af hálfu framleiðenda hefur stjórn Stétt- 
arsambands bænda rétt til þess að tilnefna tvo menn, en Framleiðsluráð landbúnaðarins einn 
mann, en af hálfu neytenda hafa stjórnir eftirtalinna samtaka rétt til þess að tilnefna einn 

mann hvert: Alþýðusamband Íslands, Landssamband iðnaðarmanna og Sjómannafélag 
Reykjavíkur. Tilnefningu fulltrúa í sexmannanefndinni skal lokið 15. júlí ár hvert. Nú notar 
einhver aðili ekki rétt sinn til tilnefningar, og skal landbúnaðarráðherra þá tilnefna í stað 

þeirra samtaka framleiðenda, er ekki nota rétt sinn, en félagsmálaráðherra á sama hátt í stað 
samtaka neytenda. Nefndin skal fullskipuð 1. ágúst ár hvert. 

Hagstofustjóri og forstöðumaður Búreikningaskrifstofunnar skulu vera nefndinni til 
aðstoðar. 

6. gr. 
Sexmannanefnd skal leitast við að ná samkomulagi um verðlagsgrundvöll, þar sem 

kveðið er á um framleiðslukostnað og magn afurða og um verð til framleiðenda á einstökum 
landbúnaðarvörum. Náist um slíkan verðlagsgrundvöll samkomulag, er stutt sé af meiri hluta 
nefndarmanna, skal verð það til framleiðenda, sem í honum felst, gilda við verðlagningu 
landbúnaðarvara frá byrjun viðkomandi verðlagsárs. 

Samhliða því að sexmannanefnd fjallar um ákvörðun verðlagsgrundvallar samkvæmt 1. 
málsgr. þessarar gr., skal Framleiðsluráð landbúnaðarins láta í té rökstuddar tillögur um 
raunverulegan vinnslu- og dreifingarkostnað landbúnaðarvara og um smásöluálagningu, til 
verðlagningar á söluvörum landbúnaðarins frá byrjun viðkomandi verðlagsárs. Jafnframt 
skal Framleiðsluráð leggja nefndina tillögu um hækkanir á söluverði kindakjöts og 
garðávaxta vegna geymslukostnaðar á verðlagsárinu. Sexmannanefnd skal, með hliðsjón af 
þessum tillögum Framleiðsluráðs, leitast við að ná samkomulagi um vinnslu- og dreif- 
ingarkostnað landbúnaðarvara í heildsölu og smásölu og um geymslukostnað kindakjöts og 

garðávaxta. Þegar rætt er í sexmannanefnd um álagningu á búvöru í smásölu, ber að gefa 

fulltrúum Kaupmannasamtaka Íslands kost á að sitja fundi nefndarinnar með málfrelsi og 
tillögurétt. 

Nú næst ekki meiri hluti í sexmannanefnd varðandi ákvörðun verðlagsgrundvallar sam- 
kvæmt 1. málsgr. þessarar greinar, eða varðandi verðlagningu söluvara skv. 2. málsgr. þess- 

arar greinar, og skal þá vísa ágreiningnum til sáttasemjara ríkisins. Skal sáttasemjari leitast 
við að finna málamiðlun í ágreiningsatriðum og leggja fram tillögur þeim til úrlausnar, er 
meirihluti fæst fyrir í nefndinni. Heimilt er sáttasemjara að leita álits þeirra aðila, er annast 

tilnefningu í sexmannanefnd, um ágreiningsatriði varðandi ákvörðun verðlagsgrundvallar 
eða verðlagningu söluvara. Beri sáttaumleitanir ekki árangur innan þess tíma, er 7. pr. 
kveður á um, skal skipa 3 manna nefnd, er felli fullnaðarúrskurð. Hvor nefndarhluti sex- 

mannanefndar hefur rétt til þess að tilnefna mann í þá nefnd, þó ekki úr hópi nefndarmanna, 

en oddamaður skal tilnefndur af nefndinni í heild. Nú fær enginn stuðning meirihluta 
sexmannanefndar sem oddamaður, og tilnefnir þá Hæstiréttur oddamanninn. Nú notar annar 

eða báðir nefndarhlutar ekki rétt sinn til tilnefningar, samkv. 5. málslið, og tilnefnir þá 
landbúnaðarráðherra af hálfu framleiðenda, ef þeir nota ekki rétt sinn, en félags- 
málaráðherra af hálfu neytenda. Þó er ráðherrum eigi heimilt að tilnefna menn, sem eiga 
sæti Í sexmannanefnd. 

Ákvæði um úrskurð samkvæmt ákvæðum 3. málsgr. þessarar gr. gilda, meðan verð 
landbúnaðarvara er greitt niður með opinberu fé eða greiddar eru útflutningsuppbætur á þær 

úr ríkissjóði. 
7. gr. 

Verðlagsgrundvöllur til ákvörðunar afurðaverðs til framleiðenda skv. 3. gr. gildir fyrir tvö 
ár í senn frá byrjun verðlagstímabils 1. september, og skal hann vera tilbúinn fyrir þann tíma ár 

hvert, nema annað sé ákveðið með samkomulagi í sexmannanefnd. Þó skal taka inn verðlags- 

breytingar reksturskostnaðar skv. útreikningum Hagstofu Íslands, en launabreytingar og
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breytingar á vinnslu- og dreifingarkostnaði fara eftir ákvæðum 9. gr. Þó gildir verðlagsgrund- 

völlur sá, er ákveðinn verður haustið 1966, aðeins í eitt ár. Verðlagsgrundvöllur hvers tímabils 
framlengist sjálfkrafa um tvö ár í senn, ef honum er ekki sagt upp af fulltrúum framleiðenda 

eða fulltrúum neytenda fyrir 1. júní á því ári, sem óskað er breytinga á honum. Þó getur 
nefndin komið sér saman um annan frest. Þegar verðlagsgrundvelli hefur ekki verið sagt upp, 
færir Hagstofa Íslands hann fram til viðkomandi verðlagsárs í samræmi við áorðnar breytingar 
á verðlagi og kaupgjaldi eftir útreikningsreglum, sem ákveðnar hafa verið af sexmannanefnd. 

8. gr. 
Hagstofa Íslands skal fyrir 15. ágúst ár hvert afla fullnægjandi gagna handa sexmanna- 

nefnd um framleiðslukostnað landbúnaðarvara og um afurðamagn, svo og um tekjur 
vinnandi stétta á undangengnu ári, sbr. ákvæði 4. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins skal á ári hverju afla fullnægjandi gagna um dreifingar- 
og vinnslukostnað landbúnaðarvara og leggja þau fyrir sexmannanefnd svo tímanlega, að 
verðlagningu samkvæmt 6. gr. geti verið lokið á tilsettum tíma, sbr. ákvæði 7. gr. 

Búreikningaskrifstofa ríkisins skal afla árlega rekstursreikninga frá bændum, nægjan- 
lega marga að dómi Hagstofu Íslands, er sýni raunverulegan framleiðslukostnað landbún- 
aðarvara. Skulu þeir vera tilbúnir og uppgerðir fyrir 15. júní ár hvert fyrir næsta ár á undan. 
Reikningar þessir skulu vera til afnota fyrir Hagstofu Íslands og sexmannanefnd. Stjórn 
Búreikningaskrifstofunnar, ásamt Hagstofu Íslands, skipuleggur þetta starf hennar að 
fengnum tillögum frá sexmannanefnd. 

Sexmannanefnd getur ákveðið að efna til sérstakra rannsókna í því skyni að fá betri 
upplýsingagrundvöll fyrir þau atriði, er máli skipta fyrir verðlagningu landbúnaðarafurða, 
svo sem framleiðslu- og dreifingarkostnað, vinnutíma o. fl. Skylt er að stofna til slíkra 
rannsókna, ef 3 nefndarmenn eða fleiri krefjast þess. Skal nefndin í því efni leita samstarfs 
við Hagstofu Íslands, Búreikningaskrifstofu ríkisins og aðrar opinberar stofnanir, að því leyti 
sem rannsóknir þessar snerta starfssvið viðkomandi stofnana. Að því leyti sem umræddar 
stofnanir telja sig ekki geta látið í té starfslið til þess að framkvæma þær rannsóknir, er 
sexmannanefnd hefur ákveðið að fram skuli fara, er nefndinni heimilt að ráða til þess 
nauðsynlegt starfslið, enda komi samþykki landbúnaðarráðherra til. 

Skylt er einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum að láta þeim, er rannsóknirnar 
framkvæma, í té nauðsynlegar upplýsingar. 

9. gr. 
Heimilt er að breyta afurðaverði til framleiðenda — og þar með söluverði landbún- 

aðarvara — ársfjórðungslega frá 1. desember, 1. mars og 1. júní vegna hækkunar á kaupi, 
svarandi til þess, að laun bónda og verkafólks hans í verðlagsgrundvelli landbúnaðarvara séu 
færð til samræmis við þá hækkun, sem kann að hafa orðið á kaupi í almennri verkamanna- 
vinnu í Reykjavík á undangegnu þriggja mánaða tímabili. 

Nú telur Framleiðsluráð landbúnaðarins rétt að nota heimild til verðbreytingar sam- 
kvæmt ákvæðum 1. málsgreinar, og skal það tilkynna sexmannanefnd áform sitt í því efni. 
Skal þá sexmannanefnd taka málið til meðferðar og ákvörðunar og því skotið til úrskurðar 
skv. 3. málsgr. 6. gr., ef ekki fæst meirihluti í sexmannanefnd um afgreiðslu þess. 

Nú telur Framleiðsluráð rétt að breyta söluverði landbúnaðarvöru til samræmis við 
breytingu, sem orðið hefur á vinnslu- og dreifingarkostnaði, og skal það þá án tafar tilkynna 
sexmannanefnd áform sitt í því efni. Skal þá sexmannanefnd taka málið til meðferðar og 
ákvörðunar og því skotið til úrskurðar samkvæmt 3. málsgr. 6. gr., ef ekki fæst meiri hluti í 
sexmannanefnd um afgreiðslu þess. 

10. gr. 
Reynist nauðsynlegt til að fullnægja eftirspurn neytenda að slátra sauðfé fyrir 15. sept-
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ember, skal ákveða verð á kjöti af því fé þeim mun hærra en hið ákveðna haustverð, sem 
nemur væntanlegum þyngdarauka kindanna, að viðbættum þeim aukakostnaði, sem fylgir 
því að slátra að sumrinu samanborið við að slátra í sláturtíð að haustinu. 

Ákvæðum 1. málsgr. þessarar gr. gilda á hliðstæðan hátt um verðlagningu garðávaxta, 
sem koma á markað fyrir 15. september. Skal verð þeirra við það miðað, að tryggð verði 
framleiðsla snemmvaxinna garðávaxta. 

Í hvert skipti, sem Framleiðsluráð landbúnaðarins telur rétt að ákveða sumarverð á 
kjöti eða garðávöxtum eða að breyta áður ákveðnu sumarverði samkvæmt 1. og 2. málsgr. 

þessarar gr., skal það tilkynna sexmannanefnd áform sitt í því efni. Skal þá sexmannanefnd 

taka málið til meðferðar og ákvörðunar og því skotið til úrskurðar samkvæmt 3. málsgr. 6. 
gr., ef ekki fæst meirihluti í sexmannanefnd um afgreiðslu þess. 

11. gr. 

Enginn má kaupa eða selja búfjárafurðir eða garðávexti á öðru verði en ákveðið hefur 

verið samkvæmt ákvæðum þessara laga. 

12. gr. 

Óheimilt er að bæta upp söluverð landbúnaðarvara á erlendum markaði með því að 

hækka söluverð þeirra innanlands. 
Tryggja skal greiðslu á þeim halla, sem bændur kunna að verða fyrir af útflutningi 

landbúnaðarvara, en þó skal greiðslan vegna þessarar tryggingar ekki vera hærri en svarar 
10% af heildarverðmæti landbúnaðarframleiðslunnar viðkomandi verðlagsár, miðað við það 
verð, sem framleiðendur fá greitt fyrir afurðir sínar. 

Hagstofa Íslands reiknar fjárupphæð þá, er ber að greiða framleiðendum vegna ákvæðis 

2. málsgr. þessarar greinar. 

13. gr. 

Kostnaður við framkvæmd I. kafla þessara laga greiðist úr ríkissjóði. Þó skal fram- 

leiðsluráð standa straum af kostnaði við öflun gagna skv. ákvæðum 2. málsgr. 8. gr., sem það 
leggur fyrir sexmannanefnd. 

III. KAFLI 

Um sauðfjárafurðir. 

14. gr. 

Framleiðsluráð úthlutar sláturleyfum, og má enginn slátra sauðfé til sölu né kaupa fé til 

slátrunar eða versla með kjöt af því í heildsölu án leyfis Framleiðsluráðs. 
Leyfi til slátrunar skal veita öllum félögum og einstaklingum, sem slátrunarleyfi höfðu 

haustið 1965, svo og þeim, sem eignast hafa sláturhús þessara aðila og tekið við rekstri 
eirra. 

j Framleiðsluráð getur ennfremur veitt öðrum aðilum sláturleyfi, eftir því sem það telur 

ástæðu til. Leyfi samkvæmt þessari málsgrein skulu því aðeins veitt, að aðilar fullnægi 

skilyrðum nýafgreiddra laga frá Alþingi um meðferð, skoðun og mat á sláturafurðum. 

Framleiðsluráð getur ákveðið fjártölu þá að hámarki, sem leyfishafi má slátra til sölu 
innanlands, svo og hvernig kjötið af því fé skuli verkað. 

Framleiðsluráð getur svipt leyfishafa sláturleyfi, hafi hann ekki greitt hið ákveðna 
verðjöfnunargjald, eftir að tiltekinn greiðslufrestur hefur verið veittur, eða hafi hann brotið 

önnur ákvæði laga þessara eða fyrirmæli, sem sett eru samkvæmt þeim. 

15. gr. 

Þeir, sem slátra fé til sölu, gefa ráðinu skýrslu um daglega slátrun, staðfesta af kjöt- 

matsmönnum, og standa skil á verðmiðlunargjaldinu til Framleiðsluráðs. Stjórn neytenda-
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félags, er fengið hefur slátrunarleyfi, skal einnig senda slíka skýrslu og standa skil á verð- 

miðlunargjaldinu. Gjalddagi er, þegar slátrun fer fram, nema Framleiðsluráð heimili annað. 

16. gr. 

Framleiðsluráð ákveður, um leið og það veitir slátrunarleyfi ár hvert, hversu miklu 

hverjum leyfishafa ber að halda eftir af verði kjötsins til verðmiðlunar. 

17. gr. 

Skylt er öllum, sem versla með sauðfjárafurðir, að láta framleiðsluráði í té allar upplýs- 
ingar og skýrslur, er það óskar eftir og þeir geta veitt, viðvíkjandi sölu og söluhorfum á 
sláturfjárafurðum bæði innan lands og utan. 

18. gr. 

Framleiðsluráð gerir þær ráðstafanir, er það telur þurfa, til þess að innlendi markaður- 

inn fyrir kjöt og slátur notist sem allra best og fullnægt verði sanngjörnum óskum neytenda. 
Það hefur eftirlit með allri meðferð sláturfjárafurða, stuðlar að notkun bestu aðferða við 

geymslu kjötsins og leiðbeinir eða hlutast til um, að gætt sé hagsýni og sparnaðar við slátrun 

og alla meðferð þessara vara og verslun með þær. Það getur ennfremur takmarkað flutning á 

kjöti og öðrum sláturfjárafurðum milli markaðsstaða, ef það telur það hagkvæmara fyrir 
söluna. 

19. gr. 

Framleiðsluráði er heimilt, ef það telur þess þörf, að láta ákvæði þessara laga um sölu og 
verðmiðlun gilda um aðrar sauðfjárafurðir. 

IV. KAFLI 

Um sölu stórgripakjöts. 

20. gr. 

Framleiðsluráð úthlutar leyfum til slátrunar stórgripa, nautgripa og hrossa og má enginn 

slátra stórgripum til sölu né versla með kjöt af þeim í heildsölu nema hann hafi fengið til þess 
slíkt leyfi. Um úthlutun slátrunarleyfa á stórgripum gilda sömu ákvæði og um úthlutun 
slátrunarleyfa fyrir sauðfé, sbr. 14. gr. þessara laga. 

Landbúnaðarráðherra getur fyrirskipað eftir tillögum Framleiðsluráðs, að slátrun svína 
og alifugla skuli fara fram í löggiltum sláturhúsum, sbr. lög nr. 30 frá 28. apríl 1966. 

Framleiðsluráð skal hafa eftirlit með sölu og meðferð stórgripakjöts. 

21. gr. 

Framleiðsluráð verðskráir hrossakjöt á innlendum markaði, samkvæmt ákvæðum 6. gr. 
og 7. gr., að fengnum tillögum Hagsmunafélags hrossabænda. 

Nú hafa framleiðendur sláturhrossa myndað með sér félag, sem Framleiðsluráð viður- 

kennir, og skal þá Framleiðsluráð setja reglugerð um sölu og meðferð sláturhrossa og hrossa- 

kjöts, ef félagið, er að framan greinir, óskar þess. 
Í reglugerð þessari skal tekið fram meðal annars: 

. Um skiptingu landsins í sölusvæði. 
Bann gegn sölu afsláttarhrossa og hrossakjöts milli sölusvæða nema með samþykki 
Framleiðsluráðs. 

„Að Framleiðsluráð ákveði kjötverð í heildsölu og smásölu eftir árstíðum og gæðum. 
Um mat og flokkun hrossakjöts. 
Um skipun söluráðs hvers sölusvæðis, er starfi undir yfirumsjón Framleiðsluráðs. 

Um úthlutun söluleyfa, er miðist við markaðshorfur á hverjum tíma og hrossaeign manna 
á hverju sölusvæði samkv. síðasta skattframtali, eftir því sem við verður komið. 
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V. KAFLI 

Um sölu mjólkur og mjólkurafurða. 

22. gr. 

Framleiðsluráð ákveður skipun mjólkursölusvæða. Að jafnaði markar sú aðstaða 

mjólkursölusvæði, að hægt sé að selja daglega til kaupstaða eða kauptúna innan mjólkur- 

sölusvæðisins óskemmda mjólk af öllu svæðinu, annaðhvort frá einstaklingum eða viður- 

kenndum mjólkurbúum, sem starfa á því mjólkursölusvæði. 
Nú getur sveit eða hérað ekki flutt mjólk daglega til sölustaðar, og er Framleiðsluráði þó 

engu að síður heimilt, ef svæði þetta hentar sérstaklega til mjólkurframleiðslu eða ef þar er 
sérstök þörf á aukningi mjólkurframleiðslu, að færa þær byggðir undir það mjólkursölusvæði, 

er best hentar vegna samgangna og annarrar aðstöðu, enda sé þá jafnframt tekið tillit til þess, 

hvar mjólkurinnar er mest þörf. 
Við skiptingu í mjólkursölusvæði skal Framleiðsluráð ennfremur taka tillit til þess, hvar 

einstaklingar eða mjólkurbú hafa selt neyslumjólk sína. Óheimilt er öllum mjólkurfram- 

leiðendum að selja mjólk eða rjóma og nýtt skyr (ófryst) utan þess mjólkursölusvæðis, sem 

þeir eru búsettir á, nema með leyfi Framleiðsluráðs. 

23. gr. 
Framleiðendur sölumjólkur á hverju mjólkursölusvæði velja sér stjórn, er hefur á hendi 

stjórn mjólkurmálanna á því sölusvæði, þ. á m. heildsöludreifingu mjólkur, rjóma, skyrs og 
annarra skyldra mjólkurvara. Hún annast ennfremur innheimtu verðmiðlunargjalds af 

neyslumjólk og afhendingu þess til Framleiðsluráðs. Nú eru starfandi fleiri en eitt mjólkurbú, 
sem viðurkennd eru af Framleiðsluráði og hafa á hendi daglega sölu á mjólk og rjóma til 
neytenda, skulu þau þá, ef Framleiðsluráð ákveður, hafa sameiginlega yfirstjórn, er nefnist 

samsölustjórn. Þau kjósa á aðalfundi mjólkurbúanna fulltrúa á sameiginlegan fulltrúafund 
fyrir mjólkursölusvæðið, sem svo kýs stjórn samsölunnar á því svæði. 

Nú er ekkert mjólkurbú starfandi á mjólkursölusvæði, og getur þá Framleiðsluráð hlutast 
til um og fyrirskipað, að bændur þeir, er mjólk selja í kaupstað eða kauptún innan þess svæðis, 
myndi með sér félagsskap og kjósi stjórn, er sjái um mjólkursöluna og annað, er hana snertir. 

24. gr. 

Á mjólkursölusvæðum, þar sem starfandi er samsölustjórn, skv. ákvæðum 23. gr., skal 
greiða sérstakt gjald af allri neyslumjólk, sem samsalan selur frá mjólkurbúum, félögum eða 

einstökum mönnum á svæðinu. Heimilt er að taka gjald þetta af fleiri vörutegundum. Gjald 
þetta nefnist verðjöfnunargjald mjólkursvæða og ákveðst fyrirfram af stjórn hlutaðeigandi 

mjólkursamsölu og má breyta því eftir því, sem þurfa þykir. 
Verðjöfnunargjald skal vera til verðuppbótar á þá mjólk, sem notuð er til vinnslu á 

viðurkenndum mjólkurbúum, sem starfa á mjólkursölusvæðum. Verðjöfnun innan hvers 

mjólkursölusvæðis skal jafnan miðuð við það, eftir því sem við verður komið, að mjólkur- 

framleiðendur á mjólkursölusvæðinu fái sama verð fyrir mjólk sína komna á móttökustöð. 
Skylt er að greiða framleiðendum mjólkur hæst verð fyrir 1. flokks mjólk, en stiglækkandi 

fyrir aðra flokka. 
25. gr. 

Þar sem samsölustjórn er starfandi samkvæmt ákvæðum 23. gr., skal hún annast alla 
heildsöludreifingu á mjólk, rjóma og nýju skyri á sölusvæðinu. 

Sexmannanefnd ákveður hverju sinni verð á mjólk og rjóma í heildsölu og smásölu, sbr. 

2. málsgr. 6. gr. Í því sambandi skal hún einnig ákveða losunargjald, sem heildsöluaðila er 

heimilt að taka í hvert skipti sem mjólk, rjómi eða aðrar skyldar mjólkurvörur eru afgreiddar 

við dyr smásöluverslunar eða aðra útsölustaði. Getur nefndin ákveðið gjald þetta jafnhátt að
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krónutölu, hvort sem afgreitt er mikið eða lítið magn vöru hverju sinni, sé um sölu í þéttbýli að 
ræða. Heildsöluaðila (samsölu eða mjólkurbúi) er heimilt að selja mjólk og og mjólkurvörur á 
hinu skráða smásöluverði til aðila, sem ekki reka smásöluverslun. Skal þá ekki taka losunar- 
gjald. 

Mjólkursamlögum og verslunum, er selja mjólk og mjólkurvörur, ber að hlíta verð- 

ákvörðunum sexmannanefndar, og má aldrei grípa til sölustöðvunar á mjólk og skyldum 
vörum þó að ósamkomulag kunni að koma upp út af verðlagningu þeirra vara. 

Ekki má selja mjólk, rjóma og skyr eða skyldar mjólkurvörur til annarra verslana en 
þeirra, er fengið hafa samþykki heilbrigðisyfirvalda í viðkomandi sveitarfélagi til sölu 
mjólkur. Skal í þeim efnum fylgt ákvæðum gildandi laga og reglugerða á hverjum tíma. 

26. gr. 
Þar sem eitt mjólkurbú er starfandi á mjólkursölusvæði, skal stjórn þess annast alla 

heildsölu á mjólk, rjóma, skyri, súrmjólk, jógurt og öðrum skyldum mjólkurafurðum, sbr. 1. 

málsgr. 25. gr. 

27. gr. 

Nú er starfandi mjólkurbú eða samsala, sem Framleiðsluráð landbúnaðarins hefur viður- 

kennt, og er þá öðrum óheimilt að selja mjólk, rjóma, skyr, súrmjólk og aðrar skyldar 

mjólkurafurðir í heildsölu á því sölusvæði. 
Nú kemur upp deila milli mjólkurbúa og framleiðenda á einhverju sölusvæði um móttöku 

mjólkur eða önnur atriði varðandi samskipti þessara aðila, og skal þá Framleiðsluráð leitast 
við að jafna ágreininginn milli málsaðila og úrskurða, ef með þarf. 

28. gr. 

Skylt er mjólkurbúum, sem fengið hafa einkaleyfi til heildsölu á mjólk, sbr. ákvæði 25. 
gr., að sjá um að ætíð sé nóg neyslumjólk til sölu á sölusvæði þeirra, sé þess nokkur kostur. Öll 
mjólk og allur rjómi, sem seldur er frá sölumiðstöð mjólkurbúa samkvæmt lögum þessum, skal 

vera gerilsneyddur. 
Verslanir, sem leyfi hljóta til sölu á mjólk, rjóma og skyri, skulu einatt hafa á boðstólum 

allar vörutegundir, sem mjólkursamsala og mjólkursamlögin hafa til sölu á hverjum tíma. 

Nú telja héraðsdýralæknir, mjólkureftirlitsmaður eða héraðslæknir, að mjólk frá ein- 
hverjum framleiðanda sé ekki söluhæf, og geta þeir þá, hver um sig eða allir saman, stöðvað 
mjólkursölu frá viðkomandi framleiðanda. 

Um framkvæmd þess sölubanns skal setja ákvæði í reglugerð. 
Nú telur heilbrigðisnefnd eða héraðslæknir meðferð sölumjólkur áfátt hjá einhverju 

mjólkurbúi eða mjólkursöluaðila (verslun), og getur heilbrigðisnefndin þá stöðvað sölu 
mjólkur frá þeim aðila og krafist úrbóta á því sem áfátt er, áður en sala hefur verið leyfð að 
nýju. Um slíkar aðgerðir ber nefndinni að hafa samráð við Heilbrigðiseftirlit ríkisins. 

29. gr. 

Framleiðsluráð hefur á hendi yfirstjórn mjólkursölumála landsins. Skal það stuðla að því, 

að ávallt sé næg neyslumjólk og mjólkurvörur til sölu í kaupstöðum, kauptúnum og þorpum, 

þar sem stöðugur markaður fyrir þessar vörur er fyrir hendi og líkur benda til, að markaður 

vinnist með skipulegri sölu. 

Framleiðsluráð skal fylgjast með sölu mjólkur og mjólkurvara um land allt, ásamt þörfum 

neytenda fyrir þessar vörur. Það aflar sér nauðsynlegra skýrslna og upplýsinga, er að þessu 
lúta, og er mjólkurbúum og öðrum félögum eða fyrirtækjum, er að þessum málum starfa, skylt 

að láta Framleiðsluráði í té allar upplýsingar um þessi efni, er þau geta. 

30. gr. 

Nú kemur í ljós, að vöntun er á mjólk og mjólkurvörum, og skal þá Framleiðsluráð hlutast 

A 61
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til um, í samráði við Búnaðarfélag Íslands, mjólkurframleiðendur á hlutaðeigandi mjólkur- 
sölusvæði og forráðamenn hlutaðeigandi kaupstaða og kauptúna, að bót fáist á mjólkur- 
skortinum, t. d. með bættum samgöngum, félagsbundinni sölu o. s. frv. Ennfremur er Fram- 

leiðsluráði heimilt, ef mjólk vantar á vissum tíma árs, að fyrirskipa misjafnt mjólkurverð til 
framleiðenda eftir árstíðum og gera aðrar ráðstafanir, er líklegar þykja til að tryggja jafnari 
mjólkurframleiðslu á mjólkursölusvæðinu. 

Nú kemur í ljós, að mjólkurþörf einstakra byggðarlaga verður aðeins fullnægt með kostn- 
aðarsömum flutningum milli sölusvæða, og er Framleiðsluráði þá heimilt að styrkja þá 
flutninga. Ber sexmannanefnd að taka tillit til aukakostnaðar, er af slíku leiðir. Því fé, sem 

sexmannanefnd ákveður í þessu skyni, skal haldið aðskildu frá öðru ráðstöfunarfé Fram- 
leiðsluráðs. 

31. gr. 

Framleiðsluráð hlutast til um, að mjólkurframleiðendur komi sér upp mjólkur- 

sölustöðvum í þeim kaupstöðum og kauptúnum, þar sem engar eru fyrir eða ófullnægjandi og 
þeirra er full þörf að dómi Framleiðsluráðs. Getur Framleiðsluráð krafist þess, að byggingu 
stöðvarinnar sé hagað þannig, að mjólkursölustöðin geti einnig tekið á móti mjólk til vinnslu, 
þegar þörf krefur. Í því sambandi er Framleiðsluráði heimilt í samráði við stjórnir mjólkur- 

málanna á hlutaðeigandi mjólkursölusvæði að ákveða stofngjald á allainnvegna mjólk, er lagt 
sé í sérstakan sjóð, er varið sé til að bæta og tryggja skilyrði til vinnslu og sölu mjólkurinnar. 

Mjólkursölustöðvar, sem jafnframt hafa vinnslu, skulu reistar þar sem skilyrði til mjólk- 
urframleiðslu þykja álitleg og Framleiðsluráð telur þeirra þörf og þá samkvæmt fyrirsögn 
sérfróðs manns, er Búnaðarfélag Íslands samþykkir. 

Telji framleiðsluráð félagsskap framleiðenda, er að slíkri byggingu stendur, svo traustan, 
að af framkvæmdum hans megi vænta varanlegra umbóta á sviði mjólkurmálanna, skal 

ríkissjóður styrkja þær stöðvar að !/4 stofnkostnaðar, enda leggi hlutaðeigandi bæjar- og 

sveitarfélag stöðinni til ókeypis lóð á hentugum stað. Hafa stöðvar þessar sömu réttindi og 
skyldur og mjólkurbú samkv. lögum þessum. 

Framleiðsluráð getur í samráði við heilbrigðisstjórn ríkisins heimilað sölustöðvum 

þessum, er því þykir nauðsyn til bera, að selja ógerilsneydda mjólk, en lúta verða þær að öðru 
leyti öllum fyrirmælum heilbrigðisstjórnarinnar um alla meðferð mjólkurinnar. 

VI. KAFLI 

Um sölu matjurta og gróðurhúsaframleiðslu. 

32. gr. 
Framleiðsluráð landbúnaðarins hefur á hendi yfirstjórn sölumála matjurta- og gróður- 

húsaframleiðslu landsins. Það skal stuðla að því, að markaðurinn notist sem allra best og að 

fullnægt verði sanngjörnum óskum framleiðenda og neytenda. Það getur haft eftirlit með 

meðferð matjurta og stuðlað að bestu aðferðum við ræktun, flutning, geymslu og vinnslu 
þeirra, samkvæmt nánari ákvörðun í reglugerð. Enginn má versla með kartöflur, gulrófur, 

gulrætur né hvers konar gróðurhúsaframleiðslu í heildsölu nema með leyfi Framleiðsluráðs. 
Leyfi skal veitt til eins árs í senn. 

33. gr. 

Framleiðsluráð landbúnaðarins hefur á hendi yfirstjórn og rekstur Grænmetisverslunar 
landbúnaðarins, sem annast verslun með kartöflur og annað grænmeti. 

34. gr. 

Ríkisstjórnin (landbúnaðarráðuneytið) hefur einkarétt til að flytja til landsins kartöflur 
og nýtt grænmeti. Ákvæði þetta tekur þó ekki til skipa, sem koma í landhelgi og hafa 

innanborðs kartöflur og grænmeti, ef birgðirnar eru að áliti hlutaðeigandi tollyfirvalda eigi 
meiri en svo, að hæfilegur forði sé handa skipverjum og farþegum.
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35. gr. 

Grænmetisverslun landbúnaðarins velur sér umboðsmenn víðs vegar um landið til að 

annast móttöku á kartöflum og öðrum garðávöxtum. Framleiðsluráð ræður Grænmetisversl- 
un landbúnaðarins framkvæmdastjóra. 

30. gr. 

Framleiðsluráði er heimilt að viðurkenna Sölufélag garðyrkjumanna sem sölufélag yl- 
ræktarbænda svo og Samband eggjaframleiðenda sem sölufélag eggjaframleiðenda, enda 
starfi þessi félög á samvinnugrundvelli og hafi fengið samþykktir sínar viðurkenndar af 
Framleiðsluráði. 

Nú hefur Framleiðsluráð viðurkennt framangreinda aðila samkvæmt fyrri málsgrein 

þessarar greinar, og er þá öðrum aðilum óheimilt að afhenda vörur þær, sem hér um ræðir, til 
smásöluverslana, nema með leyfi Framleiðsluráðs. 

37. gr. 

Grænmetisverslun landbúnaðarins vinnur að því, að komið verði upp þar, sem hentugt 
þykir, vönduðum og hæfilega stórum geymslum fyrir garðávexti og grænmeti á helstu fram- 
leiðslu- og sölustöðum með hliðsjón af samgöngum og öðrum aðstæðum. 

Til þess ennfremur að tryggja árvissa sölu garðávaxta skal Grænmetisverslun landbúnað- 
arins leitast við að hafa tiltæk úrræði til að taka á móti og koma í verð þeim hluta garðávaxta- 
framleiðslunnar, sem selst ekki til manneldis hverju sinni. 

38. gr. 

Framleiðsluráði er heimilt að skipta landinu í sölusvæði, ef ástæða þykir til. Grænmet- 
isverslun landbúnaðarins sér um, að ávallt sé völ á heilbrigðu, völdu útsæði. Skal hún þess 

vegna sjá um stofnræktun úrvals kartöfluafbrigða með því að semja við einstaka kartöfl- 

uframleiðendur um framleiðslu útsæðis af þessum tegundum, og sé þessi ræktun háð ströngu 

heilbrigðiseftirliti. 

39. gr. 
Landbúnaðarráðherra setur reglugerð um framkvæmd þessa kafla laganna, þar sem m. a. 

er ákveðið: 
um starfsemi Grænmtetisverslunar landbúnaðarins; 

um flokkun og mat garðávaxta; 
um stofnræktun úrvals tegunda; 
um ráðstafanir til að greiða fyrir sölu úrvals matjurta, þegar mikið berst á markaðinn. Þ 

S
t
 

VII. KAFLI 

Um verðmiðlun. 

40. gr. 

Verðmiðlun á búvörum skal haga þannig, að sama verð fáist fyrir sams konar vörur 
komnar á vinnslustað miðað við meðalvinnslukostnað og nýtingu. Verðjöfnunargjald skal 
teljast til dreifingarkostnaðar. Skal því hagað þannig: 

a. Kjöt: Af öllu kindakjöti skal greiða sérstakt gjald, er nota skal til verðjöfnunar. Við 
verðjöfnun er Framleiðsluráði heimilt að taka tillit til mismunandi fjármagnskostnaðar 

sláturhúsa og mismunandi flutningskostnaðar frá sláturstað til markaðsstaðar. Auk þess 
er Framleiðsluráði heimilt að framkvæma útjöfnun á flutningskostnaði sláturfjár að 

sláturhúsi, sérstaklega þegar svo stendur á, að það getur auðveldað hagkvæman rekstur 
sláturhúsa. Þá er Framleiðsluráði heimilt að taka upp verð jöfnun á stórgripakjöti, er taki 

til svipaðra aðstæðna og segir í grein þessari varðandi kindakjöt.
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b. Mjólk og mjólkurvörur: Greiða skal sérstakt gjald af allri innveginni mjólk í mjólkur- 
samlög og skal verja því til þess að koma á hentugri vinnuskiptingu milli þeirra svo og til 
verðmiðlunar milli mjólkursölusvæða. Í því sambandi er heimilt að taka tillit til mis- 
munandi fjármagnskostnaðar mjólkurbúanna. Þá er og heimilt að verja fé til jöfnunar á 
flutningskostnaði mjólkur að samlagi ef þörf krefur að mati Framleiðsluráðs. 

c. Heimilt er að taka verðjöfnunargjald af eggjum. 
d. Heimilt er að taka verðjöfnunargjald af kartöflum, til jöfnunar á flutningskostnaði milli 

sölusvæða. 
e. Heimilt er að taka verðjöfnunargjald af öllum búvörum til að jafna halla af útflutningi, ef 

verðábyrgð skv. 12. gr. nægir ekki. Gjald þetta hefur ekki áhrif á dreifingarkostnað eða 
útsöluverð, sbr. 1. málsgr. 12. gr. 

41. gr. 

Framleiðsluráð ákveður árlega, hve hátt verðmiðlunargjald skal tekið í samræmi við 40. 
gr. til þess að framkvæma þá verðmiðlun, sem þar um ræðir, og standa straum af framkvæmd 
laga þessara, þar á meðal kostnaði við Framleiðsluráð o. fl. (sjá þó 13. gr.). 

42. gr. 

Sláturleyfishafar og stjórnir mjólkursamlaga eða mjólkursölusvæða og aðrir sem versla 
með gjaldskyldar vörur skv. 40. gr., skulu standa Framleiðsluráði skil á verðjöfnunargjaldi 
skv. fyrirmælum þess. Selji framleiðandi búvörur sínar beint til neytenda ber honum að 
standa skil á verðjöfnunargjaldi til Framleiðsluráðs. 

Gjald þetta er heimilt að taka lögtaki. 
Framleiðsluráð annast um framkvæmd verðjöfnunar og aflar sér þeirra gagna, sem þörf 

er á í því skyni. Skylt er einstaklingum, fyrirtækjum og stofnunum, er starfa fyrir landbúnað- 
inn, að veita Framleiðsluráði upplýsingar er að þessu lúta og þær geta látið í té. 

VII. KAFLI 

Um iðnað úr landbúnaðarvörum. 

43. gr. 
Framleiðsluráð safnar árlega skýrslum um öll iðnfyrirtæki hér á landi, er vinna úr 

íslenskum landbúnaðarvörum, hvers konar vinnsla þeirra er og magn hrávöru og vinnsluvöru. 
Ennfremur ber ráðinu að afla sér upplýsinga um markaði og markaðshorfur innan lands og 
utan fyrir íslenskar iððnaðarvörur, unnar úr framleiðsluvörum landbúnaðarins. 

44. gr. 

Nú telur Framleiðsluráð, að skortur sé innanlands á iðnaðarvörum þeim, er um ræðir í 43. 
gr., eða að ónotuð séu góð markaðsskilyrði erlendis, svo að til tjóns sé fyrir landbúnaðinn, og 
ber þá Framleiðsluráði að stuðla að því, að ný iðnaðarfyrirtæki verði stofnuð eða önnur efld 
svo, að fullnægt verði varanlegri eftirspurn eftir þessum vörum og hinir erlendu markaðir 
nýtist eftir því sem best má verða. 

IX. KAFLI 

Ýmis ákvæði. 
45. gr. 

Landbúnaðarráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara 
eftir tillögum Framleiðsluráðs. 

Komi ósk frá sölusamlögum eggjaframleiðenda eða grænmetisframleiðenda um, að 
Framleiðsluráð hafi með höndum verðskráningu á framleiðsluvörum þeirra getur landbúnað- 
arráðherra ákveðið það með reglugerð í samráði við Framleiðsluráð.



Nr. 95. 486 11. desember 1981. 

406. gr. 
Með mál út af brotum á lögum þessum og reglugerðum, sem settar verða samkvæmt þeim, 

skal farið sem opinber lögreglumál. Varða brot sektum frá 50—500 kr., nema þyngri refsing 
liggi við samkvæmt öðrum lögum. 

Ef aðili, sem samkvæmt lögum þessum er skylt að gefa Framleiðsluráði skýrslu eða 

upplýsingar, tregðast við að láta þær í té, má beita dagsektum frá 1—100 kr. 

AR IÐA 47. gr. 
Lög þessi öðlast þegar gildi. 
Jafnframt eru úr gildi fallin lög nr. 101/1966 um Framleiðsluráð landbúnaðarins, 

verðskráningu, verðmiðlun og sölu á landbúnaðarvörum o. fl. og síðari breytingar á þeim 
lögum, svo og önnur fyrirmæli í lögum og reglugerðum er kynnu að koma í bága við lög þessi. 

Giört í Reykjavík, 11. desember 1981. 

Vigdís Finnbogadóttir. 

(L.S.) — 
Pálmi Jónsson. 
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